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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 162952 Nr: 544-57.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGdJdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLdBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Vizini Correa Júnior - 

OAB:3076

 Certifico, para fins de Intimação do Advogado acerca da redesignação de 

data para a audiência de oitiva de testemunha, o conteúdo do despacho 

de redesignação e o conteúdo parcial do despacho inicial, referente à 

Carta de Ordem Itinerante n. 6/2018-DJA - Investigação n. 4/2017 CGJ, 

conforme segue:

Advogado: Milton Vizini Correa Júnior

Despacho proferido em 15/02/2018 – fl.19: "Vistos. Defiro o pedido 

formulado pelo Ministério Público à fl. 16 e, por consequência, antecipo a 

audiência para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 13:30 horas. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

Despacho proferido em 07/02/2018 – fl.08: "Vistos. Cumpra-se a 

respectiva Carta de Ordem, intimando-se a testemunha para comparecer à 

audiência que designo para o dia .... Intime-se o Núcleo de Ações de 

Competência Originária da Procuradoria-Geral de Justiça - Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso por e-mail e telefone, por ser a via mais 

célere. Intime-se, também, o advogado do investigado via DJE, 

resguardado o sigilo. Por fim, oficie-se ao Juízo de origem comunicando-o 

acerca da designação da audiência para cumprimento da ordem, conforme 

inteligência do art. 392 da CNGC. Cumpra-se."

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003578-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO GOMES MARQUES (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestar-se quanto à Certidão 

Negativa sob Id 11766494, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002961-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DIAS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUND E CALDAS LTDA - ME (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca da 

Correspondência Devolvida com a ressalva "Desconhecido", Id 11786059, 

no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 133193 Nr: 6851-32.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Idalina Gervásio Vidoto

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

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

Silva - OAB:6015/MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da 

parte embargada, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos 

autos, acerca do cálculo judicial, às fls. 20/21, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114005 Nr: 2468-45.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A/M

 Vistos.

Ante a existência de saldo remanescente na conta única (fls. 107/107-v), 

DEFIRO o pleito de fls. 109 e determino a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS 

JUDICIAIS para o levantamento do valor atualizado na proporção de 85% 

(oitenta e cinco por cento) em favor da parte exequente e 15% (quinze 

por cento) em benefício da Defensoria Pública, devendo as quantias 

serem transferidas para as contas bancárias indicadas às fls. 109.

Após as formalidades legais e certificado o trânsito em julgado da r. 

sentença, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66818 Nr: 6309-24.2009.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Scheidt

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

- OAB:11877-A/MT, Herta de Oliveira Monteiro - OAB:73787/RS, 

Silmara Ruiz Matsura - OAB:MT 9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Opson Luisandro P. Baioto - 

OAB:MT/11133-O, Rodrigo Caletti Deon - OAB:MT/84447-B

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seus 

Advogados, para efetuar o recolhimento das custas do Sr. Oficial de 

Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência no site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, apresentando comprovante de pagamento no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119464 Nr: 7123-60.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo Bertuol

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

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

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 490, do CPC, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito 

para DEFERIR ao Autor apenas o benefício do auxílio-doença, devido 

desde o indeferimento do pedido administrativo (29/09/2014 – fl. 22), por 

06 (seis) meses, podendo ser prorrogado pelo tempo que for necessário, 

período no qual a parte autora deverá se submeter a tratamento médico e 

a programa de reabilitação profissional, por parte do INSS. Ademais, em 

razão do caráter alimentar do benefício ora pleiteado, concedo a TUTELA 

DE URGENCIA e determino sua implantação no prazo de 60 (sessenta) 

dias, a contar da intimação da autarquia previdência.Sem custas, pelo que, 

condeno a requerida unicamente aos honorários sucumbenciais, fixados 

em 10% sobre o valor das parcelas vencidas.Condeno a Requerida ao 

pagamento dos honorários médico-periciais, fixados em R$ 200,00 

(duzentos reais), a serem requisitados junto ao sistema de AJG.INTIME-SE 

a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Nos termos 

da Seção 17, itens 6.17.1., 6.17.1.1.6.17.1.6. e 6.17.1.7. da CNGC, estes 

são os dados da implantação dos benefícios: nome do Segurado: Leonildo 

Bertuol; beneficio concedido: Auxilio-doença; renda mensal: 90% (noventa 

por cento) do salário de contribuição; data do inicio do benefício: data da 

cessação indevida de seu benefício (29/09/2014 – fl. 22), até o prazo de 

06 (seis) meses, a contar da intimação da requerida desta sentença, 

período no qual a Autora deverá se submeter a tratamento médico e a 

programa de reabilitação profissional, por parte do INSS; prazo para 

autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias para o seu 

cumprimento.Sentença sujeita a reexame necessário.Certificado o trânsito 

em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença no prazo 

de 30 (trinta) dias, ao arquivo com as anotações e baixas de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 130112 Nr: 5196-25.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquiria de Almeida Dias Rocha

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

DELMONDES OCAMPOS - OAB:7.394/MS, Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A, Nelson da Costa Araujo Filho - 

OAB:3.512/MS

 Vistos.

1) Em cumprimento a sentença prolatada nos autos, EXPEÇA-SE alvará de 

liberação dos valores incontroversos consignados, na conta indicada pelo 

perito às fls. 125.

2) No mais, CUMPRA-SE integralmente a sentença, até o efetivo 

ARQUIVAMENTO do feito.

3) INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 130747 Nr: 5561-79.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BG

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 74 e determino a suspensão do feito por 180 (cento 

e oitenta) dias, devendo o feito permanecer no arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão, certifique-se. Após, intime-se a 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens certos e 

determinados passíveis de penhora, sob pena de arquivamento (artigo 

921, § 1° do Código de Processo Civil).

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 90319 Nr: 4676-41.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margrid Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/A (GSM), Atlântico 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Couto - 

OAB:10.284/OAB/MS, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:10.133 MT, 

Cristiane de Almeida Coutinho - OAB:OAB-MT 5.233-B, DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, Elizio Lemes de 

Figueiredo - OAB:8256/MT, Eurico de Jesus Teles Neto - 

OAB:OAB/RJ121935, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT, Giovani Beto Rossi - OAB:14735-B/MT, Paulo 

Roberto Canhete Diniz - OAB:11235/MT, Rebeca Cascão Neves - 

OAB:22.653/OAB/GO, Tatiana Venancio de Rezende - OAB:OAB 

32.876/DF

 Ex positis, nos termos do art. 490 do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte requerente, razão porque;1)DECLARO INEXISTENTE o 

débito discutido nos autos, confirmando a antecipação de tutela deferida 

às fls. 23/24.2)CONDENO a parte requerida de forma solidária, nos moldes 

do art. 942, parágrafo único, do CC/2002, ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, 

desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos 

do art. 406 do mesmo diploma legal, c/c o § 1° do art. 161 do CTN, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso percebido (maio de 

2009 – restrição comercial), bem como, a correção monetária com reajuste 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da 

prolação da sentença, sendo que a quantia deve ser assumida de forma 

solidária pelas requeridas;3)CONDENO, por fim, os requeridos ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

ARBITRADOS esses em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

nos termos do § 2° do art. 85 e 87 (Concorrendo diversos autores ou 

diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas 

e pelos honorários) ambos do CPC/15.Ante o exposto, DECLARO EXTINTO 

o feito proposto por Margrid Alves de Oliveira em face de Oi Móvel S/A. e 

Atlântico Fundo de Investimentos, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC/15. Ademais, notando equívoca na 

capa dos autos, como forma de regularização, que a secretária retifique a 

capa dos autos, regularizando o nome do requerido Oi Móvel S/A. e ainda, 

incluindo a requerida Atlântico Fundo de Investimentos.Publique-se. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 98719 Nr: 7097-67.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Drogaria e Farmacia Avenida Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:13.597/MT, Flaviana Letícia R. Moreira - 

OAB:12.891/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, 

Wellington Luiz de Campos - OAB:218373/SP

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela Drogaria e Farmácia 

Avenida Ltda. contra Banco Bradesco S/A, ambos devidamente 

qualificados.

A parte executada compareceu nos autos às fls. 235, informando o 

deposito voluntário da quantia de R$ 4.061,92 (quatro mil sessenta e um 

reais e noventa e dois centavos).

Posteriormente, a parte executada às fl. 248, concordou com o pagamento 

de R$ 2.889,00 (dois mil oitocentos e oitenta e nove reais), bem como 

postulou pela restituição do valor de R$ 1.172,92 (mil cento e setenta e 

dois reais e noventa e dois centavos), valor remanescente da quantia 

depositada (fls. 235).

A parte autora às fls. 250 concordou com o valor apresentado pela parte 
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requerida às fls. 250.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte exequente foi favorável a manifestação da 

parte executada, não resta alternativa senão extinguir o feito com 

resolução de mérito, ante o cumprimento da obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Após as formalidades legais e certificado o trânsito em julgado, 

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 102256 Nr: 4011-54.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracilda Vieira da Silva

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

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

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

Fernandes Braga - OAB:13.695-E / MT, Michelle Azevedo Filho 

Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, 

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

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícias, os últimos arbitrados em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do NCPC, suspendendo a 

exigibilidade da cobrança, entretanto, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do 

NCPC. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 105979 Nr: 1235-47.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Moreira de Jesus

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela autora Marinalva Moreira de Jesus, contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, em face da ausência dos requisitos 

legais, e julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. CONDENO a parte autora 

no pagamento de custas e honorários advocatícios que FIXO em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, 

do CPC/2015, que ficarão com suas EXIGIBILIDADES SUSPENSAS pelo 

prazo do art. 98, § 3º do NCPC, eis que o feito tramita sob o pálio da 

Justiça Gratuita.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108492 Nr: 3935-93.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Montanhas Moreira

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

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

OAB:MT13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a Secretaria quanto a tempestividade da contestação 

apresentada, após, intime-se a parte autora, para que se manifeste no 

prazo de 15 dias, conforme dispõe o art. 350 do CPC/2015, com a 

manifestação certifique-se e após conclusos para as deliberações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115213 Nr: 3576-12.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodoaldo dos Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado pelo autor Clodoaldo dos Santos da Silva e CONDENO o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes termos:a) A 

IMPLANTAR o benefício de auxílio doença, desde a data do laudo pericial 

(07/02/2015 – fls. 71/73), com renda mensal no valor equivalente a 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício, devendo a autora ser 

incluída em processo de reabilitação profissional, nos termos dos artigos 

62 e 101 da Lei nº 8.213/91, mantendo-se o benefício até que seja 

eventualmente dada como habilitada para o desempenho de nova atividade 

que lhe garanta a subsistência, ou, se considerada insuscetível de 

recuperação, seja aposentada por invalidez, nos termos do artigo 42 e 

seguintes, da mesma Lei supramencionada;[...] Em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 118176 Nr: 6083-43.2014.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Farias de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinho Esteves Moreira Júnior

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

- OAB:SP 53.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão de óbito de fls. 134-v, na forma do art. 313, inciso I e art. 

689, ambos do CPC/2015, SUSPENDO o processo por sessenta (60) dias

Por essa razão:

1) INTIME-SE o advogado do autor para que, no prazo de trinta (30) dias, 

regularizem o polo ativo da presente demanda, procedendo à habilitação 

dos respectivos herdeiros, trazendo, para tanto, os documentos 

necessários, inclusive certidão emitida pelo INSS, constando a existência, 

ou inexistência, de dependentes habilitados à pensão por morte.

 2) Após cumprido o item anterior, INTIME-SE o requerido para, no prazo de 

cinco (05) dias, manifestar-se acerca do pedido de habilitação (art. 690 do 

CPC/2015).

3) Por fim, decorrido o prazo de suspensão, cumpridas as determinações 

anteriores, ou decorrido o prazo para tanto, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 139924 Nr: 2911-25.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Jesus Favaro

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

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

OAB:MT 13120-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que ambas razões recursais já foram apresentadas e que 

parte requerida, mesmo intimada, deixou de apresentar as contrarrazões 

em relação ao recurso interposto pelo autor, não havendo matéria 

preliminar suscitada pelas partes ou apelação adesiva, nos termos do 

artigo 1.010, § 3º, do NCPC, remetam-se os autos ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, para apreciação do recurso interposto, com as 

homenagens deste Juízo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 102558 Nr: 4026-23.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurium Indústria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Banco do Brasil S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.

 Da análise dos autos, constato pendência do cumprimento de 

determinações, assim ATENTE-SE a Secretaria de Vara, com maior rigor, 

para o cumprimento das determinações indicadas nas decisões 

proferidas, devendo estas serem devidamente observadas e cumpridas 

antes que se faça a conclusão dos autos.

Diante disso, cumpra-se integralmente o que já se encontra ordenado à 

fl.64/V, devendo a Secretaria intimar ambas as partes requeridas, para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 

437, do CPC, quanto aos documentos juntados pela requerente.

Com ou sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 110205 Nr: 5768-49.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Marcelino da Silva, Silvane Aparecida Silva dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Hidrelétrica do Teles Pires S. A., 

Construtora Odebrecht, Estado de Mato Grosso, Conserva de Estradas 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva - 

OAB:19004/O, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre dos Santos 

Pereira Vecchio - OAB:12049/SC, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:117069 , Israel Cézar Simas - OAB:16.976-A MT, Luciano 

Henriques de Castro - OAB:40.744/MG

 Vistos. [...] Pois bem. Visando verificar o preço de mercado do trabalho 

de campo a ser feito no caso dos autos, com fundamento no § 3º do artigo 

465 do CPC/15, para que este Juízo possa arbitrar, em caso de 

discordância das partes, o valor da proposta de honorários periciais, 

NOMEIO a empresa GHELLER PERÍCIAS E AVALIAÇÕES S/S LTDA –ME 

(Avenida dos Tarumãs, n. 1.873- SALA C, Jardim Paraíso, Sinop-MT, CEP 

7 8 5 5 6 - 1 0 2 ,  T e l e f o n e :  ( 6 6 )  3 5 3 2 - 1 9 6 2 ,  e - m a i l : 

ghellerpericias@hotmail.com), bem como o engenheiro agrônomo Elton 

Rocha do Nascimento (endereço comercial: Rua E, n. 185, Alta 

Floresta-MT, telefone: (66) 3521-9012), independentemente de 

compromisso (art. 422 do CPC), para apresentarem, respectivamente, 

proposta de honorários periciais para o desenvolvimento do trabalho de 

campo a ser relizado, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes 

determinados na decisão proferida na audiência às fls. 369/370. Com a 

apresentação de ambas as propostas, INTIMEM-SE as partes requeridas 

Conserva de Estradas LTDA, Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A. e 

Estado de Mato Grosso para manifestarem quanto as propostas, no prazo 

de 05 (cinco) dias.Concomitante as determinações acima, INTIME-SE a 

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste quanto às impugnações dos (as) requeridos (as) 

Conserva de Estradas LTDA e Estado de Mato GrossoDecorrido os 

p r a z o s  a c i m a s ,  c e r t i f i q u e - s e . A p ó s ,  c o n c l u s o  p a r a 

deliberações.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131693 Nr: 6076-17.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Max Jonas Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A - 

(Claro TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista o teor da manifestação da requerida à fl. 57, INTIME-SE a 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste o que 

entender de direito.

Com a concordância dos valores apresentados pela requerida, façam os 

autos conclusos.

Ao que concerne a interposição do recurso de apelação, nos moldes do 

art. 1.010, § 1º, do CPC/15, INTIME-SE a requerida para apresentação de 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

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

Grosso, cumprindo-se o artigo 1.010, §3º, do CPC/15, com as 

homenagens deste Juízo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141258 Nr: 3646-58.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messias Guedes Ferreira

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

DPVAT S/A

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

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

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

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

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

Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

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

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

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

causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto no artigo 

98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 136504 Nr: 1102-97.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Faustino Cardoso Ferrarezi

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

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

OAB:12644/MT

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

OAB:17.211-A/MT

 Ex positis, nos termos do art. 490 do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte requerente, razão porque:1) DECLARO INEXISTENTE o 

débito discutido nos autos.2) CONDENO a parte requerida ao pagamento 

da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 
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161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso 

(janeiro de 2016 – data de inclusão SPC/SERSA), bem como, a correção 

monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.3) CONDENO a parte requerida 

a efetuar a devolução em dobro do pagamento efeturado (fls. 25), 

conforme a presente sentença, com correção monetária desde o efetivo 

desembolso/desconto (Súmula 43, STJ) e o respectivo pagamento de juros 

de mora um por cento (1%) ao mês, desde a citação (art. 405, CC).4) 

CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% (dez por cento) do 

valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015.Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito proposto por Maria Aparecida 

Faustino Cardoso Ferrarezi em face da Loja Renner S/A, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I do art. 487 do 

CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61345 Nr: 1116-28.2009.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Filemon Brito Rodrigues Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Daniele Melo Rodrigues

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

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

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mattiuzo Junior - 

OAB:4383-B, Fábio Luíz de Mello Oliveira - OAB:MT 6.848

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Elisabete Aparecida 

da Silveira Araújo da Silva contra Simone Daniele Melo Rodrigues, todos já 

qualificados.

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

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

CNGC/TJMT.

2) INTIME-SE a parte executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 

para que, no prazo de quinze (15) dias, efetue o pagamento dos 

honorários advocatícios ao patrono da exequente, devidamente 

atualizado, acrescido das custas, sob pena de incidência de multa 

automática de dez por cento (10%) sobre o valor do débito, nos termos do 

artigo 523, “caput” e § 1º, do CPC.

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

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

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

prazo de quinze (15) dias.

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

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

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

CPC.

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

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

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

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

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

6) Em análise ao pleito de fls. 344 e diante da certidão de trânsito em 

julgado (fls. 340) e não havendo alterações na sentença de fls. 236/237, 

que reconheceu o imóvel inscrito na matrícula n° 4282, livro 2-U, lote n° 20, 

quadra 02, setor J, como bem de família, DETERMINO que OFICIE-SE ao 

cartório competente para levantar eventual restrição no imóvel 

supramencionado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127957 Nr: 4058-23.2015.811.0007

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 FUNDAMENTO E DECIDO.Pretende a parte autora, a regularização da 

guarda de seu filho, que, por sua vez, à época da propositura da demanda 

já estava sob sua guarda de fato, demandando contra Jonacy Barroso 

Teixeira, à época, suposto genitor do menor, no entanto, comprovado 

através dos autos em apenso de autos n° 4590-94.2015.811.0007, código 

Apolo 128989, que o requerido não é o verdadeiro pai do menor. Em 

consequência, verifica-se que tal pleito não tem mais objetividade, 

porquanto, inexistente o interesse processual, tendo em vista que a ação 

em tela seria demandada contra o genitor do infante, entretanto, figura no 

polo passivo, pessoa estranha ao processo. Posto isto:DECLARO 

EXTINTO a ação de guarda movida por c/c alimentos com pedido de 

antecipação da tutela, proposta por Dilene Soares Garcia, em face de 

Jonacy Barroso Teixeira, respaldados nos interesses de Pedro Henrique 

Garcia Teixeira, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015, diante da ausência de 

interesse processual. Custas pela parte autora, ficando a exigibilidade 

suspensa nos moldes do art. 98, § 3°.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.CIÊNCIA à Defensoria Pública.Publique-se. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 128071 Nr: 4122-33.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide Inacia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Fibra S/A, Camara de Dirigentes Lojistas 

de Goiânia - CDL Goiania

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:24.730/PR, ALEX WILLIAN CANDIOTO - OAB:49.960/PR, 

ALEXANDRE CASTRO ALVES PACHECO - OAB:21865/GO, FERNANDA 

C. TEIXAIRA DA COSTA - OAB:45.390/PR, JANETE FACIONI BONACINA 

- OAB:11.144-B/GO, MARCIA FONTANA ZUPO REIS - OAB:59.211

 Ex positis, diante da ocorrência da prescrição, no caso concreto, com 

fulcro no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito proposto por Lucineide Inacia da Silva contra Banco Fibra 

S/A e Câmara de Dirigentes Lojista de Goiânia – CDL Goiânia, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II, do mesmo 

Código de Processo Civil de 2015.Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, SUSPENDO A 

EXIGIBILIDADE em virtude disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente mediante as baixas e cautelas de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143087 Nr: 4652-03.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Nossol da Silva

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito para DEFERIR ao 

Autor apenas o benefício do auxílio-doença, devido desde o indeferimento 

indevido de seu benefício (03/04/2014 – fl. 51), até o prazo de 01 (um) 

ano, a contar da intimação da requerida desta sentença, período no qual a 

parte Autora deverá se submeter a tratamento médico e a programa de 

reabilitação profissional, por parte do INSS. Ademais, em razão do caráter 

alimentar do benefício ora pleiteado, concedo a TUTELA DE URGENCIA e 

determino sua implantação no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

intimação da autarquia previdência.Sem custas, pelo que, condeno a 
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requerida unicamente aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% 

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

pagamento dos honorários médico-periciais, fixados em R$ 200,00 

(duzentos reais), a serem requisitados junto ao sistema de AJG.INTIME-SE 

a parte autora (inciso I, artigo 503, CPC) e em seguida o INSS, na pessoa 

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

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

o INSS.Nos termos do artigo 70, § 1º e do artigo 1288 §1°, § 6°. e § 7°. da 

CNGC, estes são os dados da implantação dos benefícios: nome do 

Segurado: Roseli Nossol da Silva; beneficio concedido: Auxilio-doença; 

renda mensal: 80% (oitenta por cento) do salário de contribuição; data do 

inicio do benefício: data da cessação indevida de seu benefício 

(03/04/2014 – fl. 18), até o prazo de 01 (um) ano, a contar da intimação da 

requerida desta sentença, período no qual a Autora deverá se submeter a 

tratamento médico e a programa de reabilitação profissional, por parte do 

INSS; prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias para o 

seu cumprimento.Certificado o trânsito em julgado, caso não seja 

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

arquivo com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37890 Nr: 3400-48.2005.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Daniele Melo Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Campos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Mattiuzo Junior - 

OAB:4383-B, Fábio Luíz de Mello Oliveira - OAB:MT 6.848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos.

Diante do trânsito em julgado do processo em apenso (embargos de 

terceiro), INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, pugne pelo que entender de direito.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 38442 Nr: 3919-23.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Luiz de Almeida

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

- OAB:16.691-A/MT

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

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

 .Por outro lado, ainda que o executado seja proprietário de outros imóveis, 

o que não se apresenta minimamente verossímil, a impenhorabilidade 

prevista no art. 1º da Lei nº 8.009/90, incide sobre o imóvel residencial 

próprio do executado não havendo exigência de que seja o único sujeito 

ao seu domínio. Havendo outros, poderão ser eles penhorados, mas não o 

imóvel residencial do devedor e este é o caso dos autos.A propósito, já 

decidiu o STJ:“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO 

DEVEDOR – BEM DE FAMÍLIA – DESTINAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL – 

LEI 8.009/1990 – PROVA CABAL – EXISTÊNCIA – PENHORA – 

IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

impenhorável o imóvel de propriedade da embargante, o qual tem por 

destinação sua moradia. Aplicação do art. 1º da Lei nº 8.009/90. Presente 

prova cabal de que o imóvel é bem de família, o afastamento de penhora é 

medida cogente. (Ap 68123/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)”.Destarte, REVOGO a 

penhora do imóvel de matrícula n° 6.831 e, com fulcro no art. 1º da Lei nº 

8.009/90, declaro a impenhorabilidade deste bem, assim como DETERMINO 

o levantamento da penhora sobre ele incidente. Devendo ser feita a 

avaliação e penhora do bem registrado sob matrícula de n° 15.557 – 

Cartório de Registro de Imóveis de Carlinda - MT. Caberá ao exequente 

recolher as despesas correspondentes, sob pena de nulidade.Após, 

intime-se a parte exequente para a manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, para o prosseguimento da ação. Devendo inclusive manifestar-se 

quanto ao desejo ou não de adjudicação e/ou alienação, requerendo e 

tomado às necessárias providências para sua efetivação.Finalmente, 

intime-se o executado para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias. Os autos deverão ser arquivados se verificada inércia 

superior a 30 (trinta) dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50989 Nr: 3613-83.2007.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Terezinha Santana Pedroso

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Terezinha Santana 

Pedroso contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, às fls. 222, determinado o levantamento do montante 

depositado em favor da exequente.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, do CPC/2015, considerando que foi satisfeita a obrigação.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, uma vez que 

incabível nesta fase processual.

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 60862 Nr: 448-57.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelia Zorati da Fonseca

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Zelia Zorati da 

Fonseca, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

todos já qualificados.

Intimada para impugnar, a parte executada compareceu nos autos (fl. 140) 

e concordou com os cálculos apresentados às fls. 137.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, não resta alternativa senão extinguir 

o feito com resolução de mérito.

Ante ao exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o feito, razão porque HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 137 pela exequente, para que produzam os jurídicos 

e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC/2015.

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do 

CPC/2015).

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

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

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

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

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

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

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

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

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

e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

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

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

e anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 126951 Nr: 3524-79.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Intermedim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:18.450/MT, Helena Patrícia Freitas - OAB:79.760/MG, Jhonatha 

Philip Lima Medeiros - OAB:137.032/MG, José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município 

de Alta Floresta/MT em face de Banco Intermedim, ambos devidamente 

qualificados, sendo que o executado opôs embargos a execução, no qual 

foi concedido efeito suspensivo em contrapartida de realizar depósito em 

forma de garantia a execução.

Às fls. 67/69 os embargos em apenso foram julgados improcedentes, 

determinando-se que o valor depositado a título de garantia fosse 

levantado em favor do embargado/exequente.

Às fls. 83 na ação de embargos, deferido o levantamento dos valores em 

favor do exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a ação de embargos a execução fora julgada 

improcedente, bem como que a época os valores depositados como 

garantia foram levantados em favor do exequente, nota-se que a dívida foi 

quitada, não havendo a necessidade de continuação do feito.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, do CPC/2015, considerando que foi satisfeita a obrigação.

Com base no princípio da sucumbência, CONDENO a parte executada ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

arbitrados esses em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, nos 

termos artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

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

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

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

ARQUIVE-SE, com os cuidados e cautelas de praxe.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 128727 Nr: 4454-97.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdice Maria da Silva de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avista S/A Administradora de Cartões de 

Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Campello Torres Neto 

- OAB:122539, Manuela Insunza - OAB:11582, Taciane Fabiani - 

OAB:17355-B

 Ex positis, nos termos do art. 490 do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte requerente, razão porque:1) DECLARO INEXISTENTE o 

débito discutido nos autos.2) CONDENO a parte requerida ao pagamento 

da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 

161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso 

(abril de 2015 – data de inclusão no CDL de Belo Horizonte/MG), bem 

como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.3) CONDENO, 

por fim, o requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015.Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito proposto por Valdice Maria da 

Silva de Souza em face da Avista S/A Administradora de Cartões de 

Crédito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I do art. 487 

do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 130115 Nr: 5199-77.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldinei Bento da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

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

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

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

causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto no artigo 

98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil.Intimem-se.Após o trânsito 

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 133213 Nr: 6866-98.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Soares Pereira

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

DPVAT S/A

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 Ex positis, nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na presente ação de cobrança de 

indenização de seguro obrigatório DPVAT formulado por José Soares 

Pereira e CONDENO a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S.A., nos seguintes termos: a) Ao PAGAMENTO de verba indenizatória 

proporcional ao dano do requerente no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais), quantia esta que deverá ser corrigida 

monetariamente a partir da data do acidente (24/12/2014) até a data do 

efetivo pagamento remanescente, pelos índices legais (Súmula 43 do STJ; 

Sobre o tema: TJ-MG - AC: 10134110085898001 MG, Relator: José Flávio 

de Almeida, Data de Julgamento: 14/12/2016, Câmaras Cíveis / 12ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2017) e sobre a qual deverá 

incidir juros moratórios a partir da citação (17/06/2015 – AR, 

9912327430/DR-MT ) no importe de um por cento (1%) ao mês até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 426 do STJ). Em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, RESOLVENDO O MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC/2015. Tendo em vista o teor do artigo 86, parágrafo 

único, mesmo havendo sucumbência recíproca, pelas razões consignadas 

no bojo desta decisão, CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em dez por 

cento (10%) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000055-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DONIZETE BORGES (AUTOR)

CACILDA SANCHES BORGES (AUTOR)
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Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO TIBERIO DE LUCENA 

BATISTA Dados do Processo: Processo: 1000055-03.2018.8.11.0007 

Valor causa: R$ 13.296,56 Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) Autor: 

SEBASTIAO DONIZETE BORGES, CACILDA SANCHES BORGES Réu: 

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

Data de Distribuição da Ação: 12/01/2018 Finalidade: CITAÇÃO DE 

TERCEIROS INTERESSADOS quanto aos termos da ação ora proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial. Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Usucapião proposta pelos 

Autores com vistas à obtenção de propriedade do Lote Urbano nº 18, 

Quadra M, Setor SE 2-N, com área de 360m² (trezentos e sessenta metros 

quadrados), registrado sob a Matrícula nº 697, Livro 2-CH do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT. Despacho/Decisão: 

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

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação dos autores (pessoas físicas) de que não possuem recursos 

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

do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) Tratando-se de um procedimento 

especial, bem como, visando maior celeridade processual (art. 139, 

incisos II e VI, CPC/2015), designar audiência na forma do caput do art. 

334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o objeto da 

causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, 

em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de 

abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Sendo assim, 

DEIXO de designar audiência de conciliação nesta oportunidade, podendo 

fazê-lo, a qualquer momento, caso ambas as partes manifestem interesse 

em se comporem. 4) CITE-SE a parte requerida, devendo constar que o 

prazo para responder aos termos da presente ação é de quinze (15) dias 

e que, não contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme o artigo 344, do 

CPC/2015. 5) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel 

usucapiendo e seus cônjuges, nos termos do art. 246, § 3º, do CPC/2015, 

devendo constar no mandado que o prazo para responder aos termos da 

presente ação é de quinze (15) dias e que, não contestada em tal prazo, 

se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme o artigo 344, do CPC/2015. 6) CITEM-SE, por edital, com prazo de 

trinta (30) dias, os eventuais terceiros interessados, na forma do artigo 

259, inciso I, do CPC/2015. Consigno que deixo de nomear curador 

especial aos réus e interessados incertos citados por edital, por entender 

ser medida desnecessária. Neste sentido segue a jurisprudência: 

"EMENTA: Usucapião - Réus e interessados incertos - Curador especial.- 

Aos réus e interessados incertos, citados por edital, não deve ser 

nomeado curador especial. Se é feita a nomeação ela deve ser excluída.- 

Se não era o caso de nomeação do curador especial não se pode 

conhecer do apelo por ele interposto." (TJMG, Apelação Cível 

nº1.0394.05.048863-1/001- 0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) 

Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 

06/02/2012). 7) NOTIFIQUEM-SE os representantes da Fazenda Pública 

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

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

prazo de 10 dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na 

causa (artigo 246, §2º do CPC). 8) Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar 

se o (a) requerente está exercendo a posse da área objeto desta ação. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 16 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição legal. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da Lei. Alta 

Floresta/MT, 16 de Fevereiro de 2018. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000627-27.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000627-27.2016.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o patrono da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

proceder ao recolhimento das Custas processuais no valor de R$ 376,85 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 234,50, conforme cálculo juntado no 

ID. 9738753, através de guia própria que poderá ser emitida no site: 

www.tjmt.jus.br/servicos/guias - Justiça Comum Primeira Instância, 

selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou Remanescentes. ? 

ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da juntada do 

comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da 

Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 16 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000652-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. O. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

L. V. O. L. (REPRESENTADO)

 

Processo: 1000652-06.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o(a)s patrono(a)s da(s) parte Requerida para, no prazo de 5 

(cinco) dias, proceder ao recolhimento das Custas processuais no valor 

de R$ 376,85 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 126,31, conforme cálculo 

juntado no ID. 10271509, através de guia própria que poderá ser emitida 

no site: www.tjmt.jus.br/servicos/guias - Justiça Comum Primeira 

Instância, selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes. ? ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da 

juntada do comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da 

Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 16 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001188-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DAVI SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1001188-51.2016.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o(a)s patrono(a)s da(s) parte autora para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, proceder ao recolhimento das Custas processuais no valor de R$ 

376,85 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 127,09, conforme cálculo 

juntado no ID. 10808402, através de guia própria que poderá ser emitida 

no site: www.tjmt.jus.br/servicos/guias - Justiça Comum Primeira 

Instância, selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou 
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Remanescentes. ? ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da 

juntada do comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da 

Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 16 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000694-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS APPA FILHO (REQUERIDO)

 

Processo: 1000694-55.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o(a)s patrono(a)s da(s) parte Autora para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, proceder ao recolhimento das Custas processuais no valor de R$ 

376,85 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 234,21, conforme cálculo 

juntado no ID. 10810490, através de guia própria que poderá ser emitida 

no site: www.tjmt.jus.br/servicos/guias - Justiça Comum Primeira 

Instância, selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes. ? ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da 

juntada do comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da 

Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 16 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000333-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FERREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Processo: 1000333-38.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o(a)s patrono(a)s da(s) parte Autora para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, proceder ao recolhimento das Custas processuais no valor de R$ 

376,85 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 263,39, conforme cálculo 

juntado no ID. 10893001, através de guia própria que poderá ser emitida 

no site: www.tjmt.jus.br/servicos/guias - Justiça Comum Primeira 

Instância, selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes. ? ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da 

juntada do comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da 

Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 16 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001520-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI SOARES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO)

 

Processo: 1001520-81.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o(a)s patrono(a)s da(s) parte Requerida para, no prazo de 5 

(cinco) dias, proceder ao recolhimento das Custas processuais no valor 

de R$ 188,43 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 63,61, (Pró-Rata) 

conforme cálculo juntado no ID. 10935025, através de guia própria que 

poderá ser emitida no site: www.tjmt.jus.br/servicos/guias - Justiça 

Comum Primeira Instância, selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes. ? ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da 

juntada do comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da 

Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 16 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001171-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIEL GAUDENCIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001171-78.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o(a)s patrono(a)s da(s) da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, proceder ao recolhimento das Custas processuais no valor de R$ 

376,85 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 263,58, conforme cálculo 

juntado no ID. 10935315, através de guia própria que poderá ser emitida 

no site: www.tjmt.jus.br/servicos/guias - Justiça Comum Primeira 

Instância, selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes. ? ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da 

juntada do comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da 

Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 16 de fevereiro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 120960 Nr: 8208-81.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceverina Rozario dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademyr Cézar Franco - 

OAB:14.091/MT, Carlos Rezende Júnior - OAB:9.059, Daniele Izaura 

da Silva Cavallari Rezende - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos relativos à recomposição salarial para condenar o município de 

Alta Floresta ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão do cruzeiro real para URV, EM PERCENTUAL E VALOR A 

SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO. As diferenças deverão incidir sobre 

todas as verbas percebidas nos últimos cinco anos anteriores ao 

ajuizamento da demanda em tela. Haverá acréscimo de correção 

monetária (IPCA-E) a partir da sentença e de juros moratórios, a partir da 

citação (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97). O término da incorporação do índice obtido em cada caso, na 

remuneração, ocorre quando houver reestruturação da carreira do 

servidor.Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de 
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execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.Tendo 

em vista que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, 

condeno o polo ativo ao pagamento de 50% das custas e despesas 

processuais. Contudo, diante da gratuidade, suspendo a exigibilidade da 

obrigação, nos termos do art. 98, §3º do CPC.Decorrido o lapso temporal 

para o recurso voluntário, encaminhe-se o feito para o duplo grau de 

jurisdição por meio da Remessa Necessária (art. 496 do CPC).Com o 

retorno dos autos, ciência às partes. Nada sendo requerido em até 30 

dias, encaminhe-se ao arquivo.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 111083 Nr: 6690-90.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson de Oliveira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TERUO MATSUNAGA 

JUNIOR - OAB:22246/A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, 

Rafael Gomes Neto - OAB:16341/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos tecidos na inicial e 

EXTINGO O FEITO, com resolução de mérito.Condeno a parte autora em 

custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da 

causa, estando suspensa a exigibilidade destas condenações, nos termos 

do §3º, do art. 98, do CPC.Havendo trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 34959 Nr: 615-16.2005.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilibaldo Richter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Richardz, Valdemiro Richardz

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

OAB:10865/MT

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

OAB:14428-B/MT

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido. 1 - Tendo em vista a 

admissão da habilitação e que o advogado intimado não trouxe procuração 

outorgada pelos herdeiros Celson Luiz Richter e Kelly Ursula Richter (fl. 

229), mantenho no polo ativo apenas Delton Jonatas Richter, devendo a 

secretaria providenciar o necessário para as devidas retificações.2 – 

Junte-se cópia da sentença proferida nos autos da que tramitaram sob o 

código 38053.3 - Considerando que a demanda tramita desde fevereiro de 

2005 e que está inserida na meta 02 do CNJ, intimem-se os envolvidos 

para, em 10 dias, manifestarem se ainda possuem interesse na produção 

de provas orais. Caso ainda entendam pertinente a oitiva das pessoas 

apontadas, que informem (no mesmo prazo) os respectivos endereços 

para as intimações. Conste que o silêncio acarretará o julgamento imediato 

com base nos elementos já angariados ao caderno processual. 4 – 

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 109417 Nr: 4918-92.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Marques da Costa

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para CONDENAR o Instituto Nacional de Previdência Social – INSS à 

implantação do benefício de aposentadoria por invalidez em favor do 

autor, desde a suspensão do benefício de auxílio doença (dia 31/07/2012), 

devendo se submeter à revisão administrativa periódica, acrescidas as 

parcelas atrasadas dos juros moratórios e correção monetária, nos 

termos do Manual de cálculos da justiça federal. Por verificar presentes os 

requisitos, como já fundamentado nesta sentença, defiro a tutela de 

urgência, devendo haver implantação do benefício em 30 dias (art. 1.288, 

§7º, I, CNGCJ-MT).Condeno o INSS ao pagamento dos honorários 

advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, observando o enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do 

artigo 85, §3º, I, do CPC.Procedimento isento de custas e despesas 

processuais, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. 

Deve a secretaria proceder à requisição do pagamento dos honorários 

periciais por meio do sistema AJG-Justiça Federal.Sentença sujeita à 

remessa necessária ante sua iliquidez.Certificado o trânsito em julgado, 

caso não seja requerido o cumprimento de sentença em 15 dias, ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo.Nos termos do art. 1.288 da 

CNGC: I) Vilmar Marques da Costa; II) Aposentadoria por Invalidez; III) 

Renda mensal de um salário mínimo nacional; IV) DIB – Cessação indevida 

do benefício de auxílio-doença em 31/07/2012; V) RMI – a calcular pelo 

INSS; VI) início do pagamento – 30 dias, a contar da intimação da presente 

sentença.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 118584 Nr: 6395-19.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronta Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. Rodrigues Eireli -ME - Águia Madeiras

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o(a) patrono(a) do(a) requerente a efetuar o recolhimento da diligência 

necessária para os atos processuais (DECISÃO FLS. 40/41), no prazo de 

5 dias, de acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na 

edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (wwwtjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 36255 Nr: 1898-74.2005.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Feronato & Feronato Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.R. Alves de Oliveira e Cia Ltda, Sergio Alves 

de Oliveira

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

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

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora, bem como no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária para posterior distribuição da Carta 

Precatória de citação na Comarca de Cuiabá-MT, nos termos do Art. 389 

da CNGC, uma vez que as custas de fls. 102 já foram utilizadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119705 Nr: 7273-41.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaques do Nascimento Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Ana Cláudia Silveira Curado - OAB:247568/SP, Loide 
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da Silveira Souto Figueiredo - OAB:357311/SP, Rita Paschoalina de 

Souza - OAB:8.148/MT, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP, 

Tibério Augusto Visnardi Ferreira - OAB:276863/SP

 Vistos,

 Intimadas para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, 

sob pena de preclusão, o polo passivo se limitou a apresentar documentos 

e o ativo, quedou-se inerte, o que autoriza a prolação imediata de 

sentença.

 Contudo, atenta ao que dispõe o art. 10 do CPC, faculto ao polo ativo 

manifestar acerca do que foi juntado às fls. 53/65 pela parte demandada, 

em até 10 dias.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 109421 Nr: 4922-32.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maura Eliana de Souza Morello

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos,

 Por cautela, intime-se o polo ativo para manifestaçao em até 10 dias 

acerca da manifestação e documentos apresentados pelo INSS.

 Após, conclusos para sentença.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 110936 Nr: 6531-50.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. O. Gois Barbieri Agroflorestal - ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordana Boldori - 

OAB:13915/MT

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que existe pedido pendente de análise 

com relação à prova pericial requerida pelo polo passivo para verificação 

da qualidade da madeira entregue ao polo ativo em 2011 e se era 

condizente com a espécie contratada.

 Pois bem, respeitando entendimentos contrários, entendo que a perícia 

realizada após seis anos não trará elementos sólidos com relação ao 

contexto deste feito que auxiliem no julgamento do mérito, razão pela qual 

a indefiro.

Tendo em vista que as provas orais já foram produzidas, declaro 

encerrada a instrução e determino a intimação dos envolvidos para, no 

prazo sucessivo de 10 dias, apresentar as derradeiras argumentações, 

facultando ao município a manifestação com relação à proposta ofertada 

para autocomposição.

Decorrido o lapso temporal acima, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 68372 Nr: 1339-44.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A, Lourdes Aparecida Pereira

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Félix da Silva - 

OAB:7507-MT, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:10.133 MT, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Defensoria/MT, Karina de Almeida Batistuci - OAB:178033/SP, 

Raiane Rosseto Steffen - OAB:13.371, Silvano Coleta de Almeida - 

OAB:13554/MT, Vagner Spiguel Junior - OAB:12209/MT

 Vistos,

 Defiro o pedido da requerida Lourdes Aparecida Pereira e determino que 

o banco demandado, em até 10 dias, apresente o contrato de 

financiamento para a realização da perícia grafotéctica, tanto do autor 

como da devedora solidária apontada, no caso, sua esposa.

 Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 107981 Nr: 3392-90.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Impacto Ltda., Ernani Pedrotti

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI 

- OAB:OAB/MT 14.934, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3617-A, 

THIAGO SILVA MENDES - OAB:14934

 Vistos,

 Trata-se de processo ajuizado em 2013, com pedidos de suspensão para 

tratativas de acordo (fls. 272, 323 e 324) que acabou se formalizando 

para que o polo passivo apresentasse plano de trabalho.

Noticiado o descumprimento do pacto, o polo ativo pediu a análise do 

pedido de tutela antecipada de urgência, tendo o promotor de justiça 

manifestado pela concessão.

 É o relato. Decido.

Respeitando entendimentos contrários, não verifico a urgência necessária 

para a concessão imediata da tutela. Digo isso, porque o processo ficou 

suspenso por longo tempo a pedido do autor, o que aponta a inexistência 

dos requisitos do art. 300 do CPC, imprescindíveis para a concessão do 

requerido.

 Com tais consideraçoe, por ora, indefiro o pedido antecipatório.

 Para dar andamento ao procedimento, determino a intimação dos 

envolvidos para, em até 10 dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a necessidade. O polo passivo deverá, 

expressamente, manifestar acerca do descumprimento do que foi 

acordado em momento anterior com o município.

 O silêncio acarretará julgamento imediato do mérito, em razão da 

presunção de que as partes não desejam a produção de outras provas.

 Decorrido o lapso temporal acima, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 109884 Nr: 5413-39.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Gomes dos Santos

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

OAB:82.780 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Roque Sagin - 

OAB:OAB/MT 12902, Liana Gorete Roque Sagin - OAB:10486/MT

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados da parte 

autora e requerida a manifestarem-se no prazo de 10 dias, acerca do 

laudo pericial de fls. 277/371.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 115172 Nr: 3540-67.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFL, SFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdCR

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO AFONSO DA COSTA 
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RIBEIRO - OAB:1417

 Vistos,

 Trata-se de procedimento ajuizado para investigação de paternidade em 

que o demandado contestou as argumentações iniciais e pediu a 

realização de DNA, perícia com a qual o polo ativo concordou. Contudo, 

ambos disseram não possuir condições financeiras para pagar R$ 280,00 

(duzentos e oitenta reais) para a realização do exame.

 O processo se arrasta nesse contexto.

 Pois bem, tendo em vista que a negativa do demandado em realizar o 

exame de DNA gerará a presunção da paternidade, designo o dia 23 de 

abril para que as partes compareçam neste juízo para coleta do material 

Genético, devendo o polo passivo arcar com as despesas.

Caso o requerido não compareça para se submeter à perícia, intime-se o 

polo ativo para manifestar, em até 10 dias, se possui outras provas para 

produzir e conclusos.

 Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001188-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DAVI SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 2ª VARA DE FEITOS GERAIS CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE 

GABINETE Av. Ariosto da Riva, n. 1.987 – Centro – CEP 78580-000 – 

Fone/Fax: (66) 3512-3600 Autos nº: 1001188-51.2016.8.11.0007. Vistos 

etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Anderson Davi Sales contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A, onde o requerente objetiva receber os valores descritos na 

inicial. A inicial veio instruída com os documentos de Id’s 4276780, 

4276777, 4276736, 4276693, 4276695, 4276766, 4276901, 4276876, 

4276867, 4276865, 4276822, 4276817, 4276814, 4276812, 4276809, 

4276805 e 4276794. Pela decisão de Id. 4313360 fora determinado ao 

autor que comprovasse a alegada hipossuficiência. Posteriormente, o 

autor peticionou pugnando pela desistência do feito, com sua ulterior 

extinção, bem como, reiterando o pedido de justiça gratuita (Id. 4791434), 

juntando aos autos os documentos de Id. 4791657. Vieram os autos à 

minha conclusão. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Tocante ao 

pedido de gratuidade da justiça, o autor trouxe aos autos cópia de sua 

Carteira de Trabalho, alegando estar desempregado. Conforme se vê na 

cópia de Id. 4791657, especificamente na página 15 da CTPS, consta 

anotação de saída do trabalho ali descrito, no entanto, não há cópia da 

próxima página (16), de forma que não se sabe se, após rescindido o 

contrato da página 15, o autor estabeleceu novo contrato de trabalho. Não 

obstante, conforme se vê em sua qualificação na inicial, consta que o 

autor seria mecânico (Id. 4276677). Em suma, não ficou evidenciada a 

miserabilidade necessária para a concessão do benefício requerido, pois, 

mesmo que quitado o valor condizente às custas processuais, a parte 

requerente, certamente, não estaria inviabilizando o sustento próprio e de 

eventuais familiares. É certo que seria um gasto a mais, porém, nunca a 

razão da falência da economia familiar. Para situações tais, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - 

DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” - 

DESCONSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO 

MANTIDA. Nada impede o indeferimento da justiça gratuita nos casos em 

que o magistrado tiver fundadas razões, não obstante a afirmação da 

parte de que a situação econômica não lhe permite pagar as custas do 

processo; aliás, o que decorre da exegese do artigo 5º da Lei nº. 

1.060/50. Ante a míngua do estado de miserabilidade, a meu ver correto o 

indeferimento da justiça gratuita. O juiz ao analisar os autos não está 

atrelado somente a lei, devendo considerar as circunstâncias que 

demonstrem a hipossuficiência (ou não) daqueles que requere tal 

benesse.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 25165/2010, Data de 

Julgamento: 22-06-2010, Relator: DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE 

CASTILHO) – Grifei. Por essas razões e, principalmente, em observância 

ao recente Ofício 341/2013/CSC, bem como, nos termos do artigo 99, § 2º, 

do CPC/2015, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Quanto ao 

pedido de desistência, analisando o feito, verifico que ainda não houve 

triangularização da relação processual, ante a ausência de citação da 

parte ré, razão pela qual, a extinção do presente feito independe de 

concordância desta última. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, 

para fins do artigo 200, parágrafo único, CPC/2015. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por Anderson Davi Sales 

contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015. 

Custas pela parte autora. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 31 de março 

de 2017. Anna Paula Gomes de Freitas Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001520-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI SOARES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 2ª VARA DE FEITOS GERAIS CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE 

GABINETE Av. Ariosto da Riva, n. 1.987 – Centro – CEP 78580-000 – 

Fone/Fax: (66) 3512-3600 Autos nº: 1001520-81.2017.8.11.0007. Vistos 

etc. Cuida-se de ação de consignação em pagamento c/c indenização por 

danos morais proposta por Francinei Soares da Silva em face de Vivo – 

Telefônica Brasil S/A, todos devidamente qualificados na inicial. A petição 

inicial veio instruída com os documentos ali anexados. Entre um ato e 

outro, realizada audiência de conciliação no CEJUSC, esta restou exitosa 

(Id. 8742310). Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando a manifestação de vontade das 

partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes de Id. 

8742310, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente, uma vez que são elas maiores, capazes, estão bem 

representadas e os direitos em questão são disponíveis. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. CUSTAS pro 

rata (artigo 90, § 2º, CPC/2015), sendo que, apenas para a parte autora, 

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

CPC/2015, eis que beneficiária da Gratuidade da Justiça (Id. 8037485). 

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

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

de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 

7 de julho de 2017. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001920-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO (AUTOR)

NEIDE BELTRAN GARCIA (AUTOR)

JARI GARCIA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE SANTANA OAB - MS11705 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO (RÉU)

JULIANO SILVA CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO)
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Em obediência à determinação sob ID nº. 11702269, procedo à INTIMAÇÃO 

dos demandados, na pessoa de seu patrono habilitado, para, em 15 

(quinze) dias, emendar a reconvenção, apontando os requisitos inerentes 

à ação, conforme estabelecido nos art. 292 e 319, V, ambos do CPC, 

realizando ainda, o depósito das custas processuais e taxa judiciária, tudo 

sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001889-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO MARQUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001889-75.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALEXSANDRO MARQUES DE ALMEIDA Vistos. HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as 

partes sob o ID n. 10368203, vez que as partes se compuseram 

amigavelmente visando por fim ao litígio. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Nesta data 

procedo a baixa de restrição de transferência junto ao sistema RENAJUD 

cf. extrato em anexo. Revogo a liminar prolatada nos autos. Custas e 

despesas processuais já recolhidas. Honorários advocatícios conforme 

pactuado. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas 

as formalidades legais. Alta Floresta, 23 de novembro de 2017. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001892-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO AMIL AUED (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001892-30.2017.8.11.0007 

DEPRECANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ 

AGRONOMIA DEPRECADO: LEANDRO AMIL AUED Vistos. Considerando 

que este Juízo Deprecado, por ser mero longa manus do Juízo 

Deprecante, não tem poderes/competência para determinar a suspensão 

da ordem da respectiva carta precatória, ENCAMINHE-SE, com urgência, 

via malote digital, a petição protocolizada pelo advogado da parte autora 

(10800479 - Pág. 1), a fim de que o Juízo Deprecante delibere a respeito. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 30 de novembro de 2017. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000999-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA-REGIA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE OLIVEIRA LAMMEL OAB - MT0014259A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA GASPAR - EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da decisão ID 10943958. A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, serem juntados nos autos no 

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003509-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADNE DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da decisão ID 11287872. A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, serem juntados nos autos no 

mesmo prazo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003056-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da 

parte AUTORA, por meio do seu Procurador, para manifestação acerca da 

proposta de acordo do requerido, consoante ID 11711040 , no prazo de 

cinco (05) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117386 Nr: 5470-23.2014.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHdA, RHdA, Ivonete Francisco Honorato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Batista de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Correa Lemes - 

OAB:SC 6311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Vistos.

 Tendo em vista o decurso do prazo de 60 dias e a inércia do interessado, 

devolva-se a Carta Precatória com as baixas necessárias e nossas 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116673 Nr: 4864-92.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Custodio dos Santos

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, com resolução do 
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mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e condeno o INSS:a) a 

conceder o benefício de auxílio-doença, desde a data do indeferimento 

administrativo (fl.18/06/2014) até o período de 06 (seis) meses, a contar 

da intimação da requerida dessa sentença, período no qual deverá se 

submeter a programa de reabilitação profissional.b) a efetuar o pagamento 

das parcelas retroativas quanto ao benefício de auxílio-doença, desde a 

data do indeferimento administrativo (fl.18/06/2014), devendo incidir juros 

de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária pelos 

índices oficiais desde o vencimento de cada parcela;c) Condeno o INSS ao 

pagamento dos honorários periciais, fixados em R$ 200,00 (duzentos 

reais); d) Em razão do princípio da sucumbência, com fulcro no artigo 85, 

§3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 12211 Nr: 886-64.2001.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio da Silva Barros, José da Silva Barros, Maria de 

Fátima Marques, Luis da Silva Barros, Geraldo da Silva Barros, Jorge da 

Silva Barros, Donizete Manoel da Silva Barros, Mauro da Silva Barros, 

Carlos da Silva Barros, Edson da Silva Barros, Ivo da Silva Barros, 

Anderson Soares Barros, Ivete Flauzino Barros, Josefa Mendes de 

Carvalho Barros, Manoel de Jesus Marques, Luzia Ribeiro de Chagra 

Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida da Silva Barros - Espólio, 

Manoel da Silva Barros - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Intime-se o inventariante para que cumpra integralmente a decisão 

de fl. 110, com a juntada aos autos do comprovante de recolhimento de 

ITCD, onde deverá constar expressamente a cessão dos direitos 

hereditários realizada para fins fiscais. Após, intime-se a Fazenda Pública 

Estadual para manifestação e conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95109 Nr: 3437-65.2011.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edilene Alves Conceição, Jackson Torres de 

Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP, Francisco Marques de Oliveira, Rogério Vitor de 

Oliveira, Gilcinéia Silva do Nascimento Rufino, Simone Costa Soares 

Gonçalves, Marinho de Arruda Ortega, Maria Aparecida Marcato, Elza 

Geralda da Silva, Maria Anita Pereira de Mello

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, José Valnir Texeira 

- OAB:3624/MT

 Vistos.

Considerando a certidão de fl.135, cancelo a audiência designada para o 

dia 21.02.2018.

 Outrossim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

substitua a inicial, vez que encontra-se ilegível e conclusos.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110218 Nr: 5780-63.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vander Luiz Moreira, Supremagro Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Machado Sierra, Supremagro Produtos 

Agropecuários Ltda, Adriano Volpe Ribeiro, Vander Luiz Moreira

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

OAB:4.136-A

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

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

Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 Vistos.

Tendo em vista que ambas as partes impugnaram o Laudo Pericial de fls. 

1.077/1.136, conforme expresso às fls. 1.141/1.155 c/c 1.156/1.165; fls. 

1.166 c/c 1.167/1.169 e fls. 1.171 c/c 1.172/1.175, determino a intimação 

do sr. Perito para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os 

esclarecimentos necessários à análise e julgamento do feito, inclusive, 

respondendo aos quesitos complementares apresentados e requisitando, 

se necessário, a documentação contábil relativa aos ativos gerados pelas 

vendas dos produtos Dow AgroSciences, no período em que o Autor 

integrou os quadros societários da empresa requerida ou justificando sua 

desnecessidade.

Após a apresentação dos esclarecimentos, intimem-se as partes para 

manifestação, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias e conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111366 Nr: 7008-73.2013.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Delatore

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laércio Salles - OAB:4194-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que ainda não houve a intimação pessoal 

da parte Embargada da sentença de fls. 67/68.

Dessa forma, defiro o pedido de fl. 74 e determino a INTIMAÇÃO PESSOAL 

da Embargada, através de seu procurador federal.

Cumprida a diligencia e decorrido o prazo recursal, certifique-se e, caso 

nada seja requerido, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8073 Nr: 92-97.1988.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Maria Rubens Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Rangel - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D, 

Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Defiro o pedido de fl. 289. Dessa forma, intime-se a inventariante, 

na pessoa de seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos a GIA de apuração do ITCMD, bem como o comprovante de 

recolhimento tributário pertinente, ou a declaração de isenção. Após, 

conclusos. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119494 Nr: 7137-44.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, 

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Público do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 A parte requerida pugnou pela improcedência da ação à fl.71.O “Parquet” 

pugnou pela audiência de instrução e realização de novo estudo social na 
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residência do autor, fl.72.Vieram-me os autos conclusos.DECIDO. 

Inicialmente, consigno que inexiste preliminar, não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo ou de julgamento antecipado da lide (art. 

355 do CPC).Delimito como questão relevante de fato e de direito a 

modalidade de guarda a ser fixada, levando-se em consideração a 

prevalência dos interesses da menor VITÓRIA DAIANE DE JESUS 

ALECRIM e eventual exoneração do autor ao pagamento de pensão 

alimenticia.Com efeito, em consonância com o parecer Ministerial de fl.72, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de maio de 

2018 às 14h:30min, oportunidade em que serão inquiridas as partes e as 

testemunhas, a serem arroladas no prazo de 10 (dez) dias, caso não 

tenham sido indicadas nos autos. Outrossim, determino a realização de 

novo estudo na residência do autor com o objetivo de verificar acerca das 

condições de sua moradia, encaminhando a este juízo até a data da 

audiência acima designada.Intimem-se as partes, seus defensores, e as 

testemunhas. Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60211 Nr: 4688-26.2008.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlote Prediger Dobri, Valdemir José Dobri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

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

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

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Celso Reis de Oliveira – OAB 5476, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 65-94.2000.811.0007 (retirado com carga em 

20/06/2017), 3982-43.2000.811.0007 (retirado com carga em 06/09/2011), 

4688-26.2008.811.0007 (retirado com carga em 06/09/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58855 Nr: 3441-10.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Boucault - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilsene Francisca de Lima, Tatiane de Lima, 

Celio Roberto de Lima, Cleberson de Lima, Antonio Emerson de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Luciano Boucault - OAB:MT 4802-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Cardoso - 

OAB:17.977/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Luiz Carlos Cardoso – OAB 17977, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 35-74.1991.811.0007 (retirado com carga em 

22/06/2017), 3441-10.2008.811.0007 (retirado com carga em 22/06/2017), 

697-61.2016.811.0007 (retirado com carga em 10/11/2017), 

1086-80.2015.811.0007 (retirado com carga em 10/11/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107381 Nr: 2752-87.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV Indústria, Comércio, Imp e Exp. de Madeira 

Ltda

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, Milton dos Santos Souza Junior - OAB:19.385/MT, Thiago 

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

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Milton dos Santos Souza Junior – OAB 19385-O, para, no prazo de 

03(três) dias, devolver os seguintes autos 1890-63.2006.811.0007 

(retirado com carga em 11/09/2017), 1575-06.2004.811.0007 (retirado com 

carga em 11/09/2017), 2752-87.2013.811.0007 (retirado com carga em 

18/09/2017), sob as penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). 

INFORMO que esta Secretaria passará por Correição no período entre 20 

a 23 de fevereiro de 2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58230 Nr: 2771-69.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Carlos Farias Pereira, Justina 

Aparecida Bauli Pereira, Rogério Bandeira Pulido

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

OAB:MT - 6279-A, Rafaella Noujaim de Sá - OAB:11.612-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Daruich Hammoud – OAB 8101-B, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 3063-44.2014.811.0007 (retirado com carga 

em 21/03/2017), 5198-10.2006.811.0007 (retirado com carga em 45408), 

1208-40.2008.811.0007 ( re t i rado com carga em 56641) , 

2771-69.2008.811.0007 (retirado com carga em 09/05/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114007 Nr: 2470-15.2014.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Farias Finger, Alencar Finger, Alvaro Finger, 

Terezinha Savaris Finger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Antonio Finger- Espólio

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Elisabete Aparecida da Silveira Araújo – OAB 8341, para, no prazo de 

03(três) dias, devolver esta ação (conforme acima especificada), retirada 

desta Secretaria com carga na data de 28/09/2017, sob as penas do art. 

234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta Secretaria 

passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 2018, 

conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122782 Nr: 1086-80.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronta Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Materiais para Construção Tres 

T Ltda - EPP

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Cardoso - 

OAB:17.977/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Luiz Carlos Cardoso – OAB 17977, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 35-74.1991.811.0007 (retirado com carga em 

22/06/2017), 3441-10.2008.811.0007 (retirado com carga em 22/06/2017), 

697-61.2016.811.0007 (retirado com carga em 10/11/2017), 

1086-80.2015.811.0007 (retirado com carga em 10/11/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 21462 Nr: 4213-80.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleria de Fatima Silva

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Naiara Rossa Morello – OAB 17433, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 6253-54.2010.811.0007 (retirado com carga 

em 29/05/2017), 6645-33.2006.811.0007 (retirado com carga em 

29/05/2017), 6920-79.2006.811.0007 (retirado com carga em 29/05/2017), 

4052-70.2002.811.0007 (retirado com carga em 07/07/2017), 

4213-80.2002.811.0007 (retirado com carga em 29/05/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47479 Nr: 6920-79.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleria de Fatima Silva

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Naiara Rossa Morello – OAB 17433, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 6253-54.2010.811.0007 (retirado com carga 

em 29/05/2017), 6645-33.2006.811.0007 (retirado com carga em 

29/05/2017), 6920-79.2006.811.0007 (retirado com carga em 29/05/2017), 

4052-70.2002.811.0007 (retirado com carga em 07/07/2017), 

4213-80.2002.811.0007 (retirado com carga em 29/05/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102163 Nr: 3786-34.2012.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOP, VGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FKP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Sálua Gazali – OAB 6278, para, no prazo de 03(três) dias, devolver os 

seguintes autos 2545-98.2007.811.0007 (retirado com carga em 

20/04/2017), 2382-21.2007.811.0007 (retirado com carga em 20/04/2017), 

931-19.2011.811.0007 (retirado com carga em 09/06/2017), 

7385-54.2007.811.0007 (retirado com carga em 30/10/2017), 

3786-34.2012.811.0007 (retirado com carga em 30/10/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35907 Nr: 1602-52.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Tratores Ltda

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

Silva - OAB:MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Celso Reis de Oliveira – OAB 5476, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 1333-90.2017.811.0007 (retirado com carga 

em 25/08/2017), 1602-52.2005.811.0007 (retirado com carga em 

25/08/2017), sob as penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). 

INFORMO que esta Secretaria passará por Correição no período entre 20 

a 23 de fevereiro de 2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 150830 Nr: 1333-90.2017.811.0007

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio João Segatto, Monica Sousa Pinto, 

Sadao Kikuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Celso Reis de Oliveira – OAB 5476, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 1333-90.2017.811.0007 (retirado com carga 

em 25/08/2017), 1602-52.2005.811.0007 (retirado com carga em 

25/08/2017), sob as penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). 

INFORMO que esta Secretaria passará por Correição no período entre 20 

a 23 de fevereiro de 2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100311 Nr: 1856-78.2012.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Angela de Moura Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boaventura Pereira Filho

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Cristhiane Blasius – OAB 19391-O, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver esta ação (conforme acima especificada), retirada desta 

Secretaria com carga na data de 07/07/2017, sob as penas do art. 234 do 

NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta Secretaria passará por 

Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 2018, conforme Edital 

n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114640 Nr: 3063-44.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Halaiko Peças e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Stormovski 

Ferreira Dutra - OAB:20059, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, Eliane 

Maria Almeida Teles Hammoud - OAB:9315-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Daruich Hammoud – OAB 8101-B, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 3063-44.2014.811.0007 (retirado com carga 
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em 21/03/2017), 5198-10.2006.811.0007 (retirado com carga em 45408), 

1208-40.2008.811.0007 ( re t i rado com carga em 56641) , 

2771-69.2008.811.0007 (retirado com carga em 09/05/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135611 Nr: 697-61.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora e Materiais para Construção Tres T Ltda - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronta Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Cardoso - 

OAB:17.977/MT

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

OAB:12083/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Luiz Carlos Cardoso – OAB 17977, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 35-74.1991.811.0007 (retirado com carga em 

22/06/2017), 3441-10.2008.811.0007 (retirado com carga em 22/06/2017), 

697-61.2016.811.0007 (retirado com carga em 10/11/2017), 

1086-80.2015.811.0007 (retirado com carga em 10/11/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 41574 Nr: 1890-63.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Spiller

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

Grosso - OAB:

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

OAB:5476/MT, Milton dos Santos Souza Junior - OAB:19.385/MT, 

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

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Milton dos Santos Souza Junior – OAB 19385-O, para, no prazo de 

03(três) dias, devolver os seguintes autos 1890-63.2006.811.0007 

(retirado com carga em 11/09/2017), 1575-06.2004.811.0007 (retirado com 

carga em 11/09/2017), 2752-87.2013.811.0007 (retirado com carga em 

18/09/2017), sob as penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). 

INFORMO que esta Secretaria passará por Correição no período entre 20 

a 23 de fevereiro de 2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136537 Nr: 1127-13.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Severo Moreira Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Hugo Roger de Souza Almeida – OAB 16825, para, no prazo de 03(três) 

dias, devolver os seguintes autos 1127-13.2016.811.0007 (retirado com 

carga em 19/07/2047), 7681-32.2014.811.0007 (retirado com carga em 

19/07/2017), 1117-66.2016.811.0007 (retirado com carga em 06/10/2017), 

sob as penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que 

esta Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de 

fevereiro de 2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53004 Nr: 4981-30.2007.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Regina Boraczynski, Brasil Tropical 

Pisos Ltda, Eliana L. N. Astolpho, Serviço Notarial e Registral do 1º Oficio 

de Alta Floresta

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT, Debora 

Nahime Astolpho - OAB:12131-O, Leonilson Raimundo Machado - 

OAB:11961-A/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Márcio Rode – OAB 9447, para, no prazo de 03(três) dias, devolver os 

seguintes autos 4981-30.2007.811.0007 (retirado com carga em 

15/05/2017), 3707-31.2007.811.0007 (retirado com carga em 15/05/2017), 

sob as penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que 

esta Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de 

fevereiro de 2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92631 Nr: 6253-54.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Marques de Brito

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Naiara Rossa Morello – OAB 17433, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 6253-54.2010.811.0007 (retirado com carga 

em 29/05/2017), 6645-33.2006.811.0007 (retirado com carga em 

29/05/2017), 6920-79.2006.811.0007 (retirado com carga em 29/05/2017), 

4052-70.2002.811.0007 (retirado com carga em 07/07/2017), 

4213-80.2002.811.0007 (retirado com carga em 29/05/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 31692 Nr: 1575-06.2004.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Spiller

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

Grosso - OAB:

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

OAB:5476/MT, Juliano Dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, Luis 

Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Milton dos Santos Souza 

Junior - OAB:19.385/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - 

OAB:MT/18179-A

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Milton dos Santos Souza Junior – OAB 19385-O, para, no prazo de 

03(três) dias, devolver os seguintes autos 1890-63.2006.811.0007 

(retirado com carga em 11/09/2017), 1575-06.2004.811.0007 (retirado com 

carga em 11/09/2017), 2752-87.2013.811.0007 (retirado com carga em 

18/09/2017), sob as penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). 

INFORMO que esta Secretaria passará por Correição no período entre 20 

a 23 de fevereiro de 2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 21149 Nr: 4052-70.2002.811.0007

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

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hamilton Ferreira da Silva

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

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Naiara Rossa Morello – OAB 17433, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 6253-54.2010.811.0007 (retirado com carga 

em 29/05/2017), 6645-33.2006.811.0007 (retirado com carga em 

29/05/2017), 6920-79.2006.811.0007 (retirado com carga em 29/05/2017), 

4052-70.2002.811.0007 (retirado com carga em 07/07/2017), 

4213-80.2002.811.0007 (retirado com carga em 29/05/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92659 Nr: 931-19.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Carlinda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza Alves da Silva

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

Carlinda/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Sálua Gazali – OAB 6278, para, no prazo de 03(três) dias, devolver os 

seguintes autos 2545-98.2007.811.0007 (retirado com carga em 

20/04/2017), 2382-21.2007.811.0007 (retirado com carga em 20/04/2017), 

931-19.2011.811.0007 (retirado com carga em 09/06/2017), 

7385-54.2007.811.0007 (retirado com carga em 30/10/2017), 

3786-34.2012.811.0007 (retirado com carga em 30/10/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136526 Nr: 1117-66.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Elias da Cruz

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Hugo Roger de Souza Almeida – OAB 16825, para, no prazo de 03(três) 

dias, devolver os seguintes autos 1127-13.2016.811.0007 (retirado com 

carga em 19/07/2047), 7681-32.2014.811.0007 (retirado com carga em 

19/07/2017), 1117-66.2016.811.0007 (retirado com carga em 06/10/2017), 

sob as penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que 

esta Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de 

fevereiro de 2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47144 Nr: 6645-33.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Marques de Brito

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

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Naiara Rossa Morello – OAB 17433, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 6253-54.2010.811.0007 (retirado com carga 

em 29/05/2017), 6645-33.2006.811.0007 (retirado com carga em 

29/05/2017), 6920-79.2006.811.0007 (retirado com carga em 29/05/2017), 

4052-70.2002.811.0007 (retirado com carga em 07/07/2017), 

4213-80.2002.811.0007 (retirado com carga em 29/05/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 45408 Nr: 5198-10.2006.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

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

Garcia Almeida Teles, Jailson Carlos Farias Pereira

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

Silva - OAB:11206-B/MT, José Carlos Cruz - OAB:233972/SP, Kleber 

Zinimar Geraldine Coutinho - OAB:4151/MT, Lourdes Volpe 

Navarro - OAB:MT - 6279-A, Samara Corinta Hammoud Costa - 

OAB:MT/6816

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

OAB:5091-B, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida 

Teles Hammoud - OAB:9315-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Daruich Hammoud – OAB 8101-B, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 3063-44.2014.811.0007 (retirado com carga 

em 21/03/2017), 5198-10.2006.811.0007 (retirado com carga em 45408), 

1208-40.2008.811.0007 ( re t i rado com carga em 56641) , 

2771-69.2008.811.0007 (retirado com carga em 09/05/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96477 Nr: 4928-10.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Cassia Dias Ltda - ME, Wagner 

Aparecido Figueiredo Maciel, Franciela de Cássia Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Melori Estela Favetti – OAB 20251-O, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 4928-10.2011.811.0007 (retirado com carga 

em 01/02/2018), 5440-90.2011.811.0007 (retirado com carga em 

01/02/2018), sob as penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). 

INFORMO que esta Secretaria passará por Correição no período entre 20 

a 23 de fevereiro de 2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96941 Nr: 5440-90.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVGP, FVGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Melori Estela Favetti – OAB 20251-O, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 4928-10.2011.811.0007 (retirado com carga 

em 01/02/2018), 5440-90.2011.811.0007 (retirado com carga em 

01/02/2018), sob as penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). 

INFORMO que esta Secretaria passará por Correição no período entre 20 

a 23 de fevereiro de 2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50877 Nr: 2545-98.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Carlinda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L do Nascimento Madeiras ME

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

Carlinda/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Sálua Gazali – OAB 6278, para, no prazo de 03(três) dias, devolver os 

seguintes autos 2545-98.2007.811.0007 (retirado com carga em 

20/04/2017), 2382-21.2007.811.0007 (retirado com carga em 20/04/2017), 

931-19.2011.811.0007 (retirado com carga em 09/06/2017), 

7385-54.2007.811.0007 (retirado com carga em 30/10/2017), 

3786-34.2012.811.0007 (retirado com carga em 30/10/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102382 Nr: 4508-68.2012.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rose Yara Moares Olivastro, Rosi Corrêa de Moraes 

Prette, William Roque Cheli, Dany Bueno de Moraes, Alexandre Costa 

Aguiar Domingues de Moraes, Romilto Corrêa de Moraes, Rosenildo Corrêa 

de Moraes, Iriane Costa Aguiar Domingues de Moraes, Aline Moraes Cheli, 

Patricia Morais Chiaramonti, Nowva Gazali Morais Coutinho, Rosilto Correia 

de Morais Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilto Correia de Morais (Espólio), Rosemira 

Correa de Moraes (Espólio)

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

OAB:20343/MT, MARIESI TEIXEIRA CORREA MORAES - OAB:17965, 

Sálua Gazali - OAB:6.278/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B, Wilmar 

David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIESI TEIXEIRA CORREA 

MORAES - OAB:17965

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Suetônio Paz – OAB 5203, para, no prazo de 03(três) dias, devolver os 

seguintes autos 4508-68.2012.811.0007 (retirado com carga em 

10/11/2017), 723-55.1999.811.0007 (retirado com carga em 15/09/2017), 

sob as penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que 

esta Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de 

fevereiro de 2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56641 Nr: 1208-40.2008.811.0007

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jailson Carlos Farias Pereira, Justina Aparecida Bauli 

Pereira, Rogério Bandeira Pulido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alta Floresta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Fabrício Cardoso da Silveira - OAB:10856-B/MT, Nilton 

de Souza Arantes - OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Daruich Hammoud – OAB 8101-B, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 3063-44.2014.811.0007 (retirado com carga 

em 21/03/2017), 5198-10.2006.811.0007 (retirado com carga em 45408), 

1208-40.2008.811.0007 ( re t i rado com carga em 56641) , 

2771-69.2008.811.0007 (retirado com carga em 09/05/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1969 Nr: 723-55.1999.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Patel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Suetônio Paz – OAB 5203, para, no prazo de 03(três) dias, devolver os 

seguintes autos 4508-68.2012.811.0007 (retirado com carga em 

10/11/2017), 723-55.1999.811.0007 (retirado com carga em 15/09/2017), 

sob as penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que 

esta Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de 

fevereiro de 2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120245 Nr: 7681-32.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio de Oliveira -ME, Silvio de Oliveira

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Hugo Roger de Souza Almeida – OAB 16825, para, no prazo de 03(três) 

dias, devolver os seguintes autos 1127-13.2016.811.0007 (retirado com 

carga em 19/07/2047), 7681-32.2014.811.0007 (retirado com carga em 

19/07/2017), 1117-66.2016.811.0007 (retirado com carga em 06/10/2017), 

sob as penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que 

esta Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de 

fevereiro de 2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38548 Nr: 3929-67.2005.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Mofardini Dala Lasta

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, Lourdes 

Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Lucilei Volpe – OAB 3240, para, no prazo de 03(três) dias, devolver os 

seguintes autos 1913-33.2011.811.0007 (retirado com carga em 

06/04/2017), 1399-12.2013.811.0007 (retirado com carga em 29/05/2017), 

3929-67.2005.811.0007 (retirado com carga em 27/06/2017), 

6995-06.2015.811.0007 (retirado com carga em 25/07/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 
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2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3403 Nr: 35-74.1991.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilsene Francisca de Lima, Celio Roberto de Lima, 

Tatiane de Lima, Cleberson de Lima, Antonio Emerson de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Celso de Lima

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

4802-B, Luiz Carlos Cardoso - OAB:17.977/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Luiz Carlos Cardoso – OAB 17977, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 35-74.1991.811.0007 (retirado com carga em 

22/06/2017), 3441-10.2008.811.0007 (retirado com carga em 22/06/2017), 

697-61.2016.811.0007 (retirado com carga em 10/11/2017), 

1086-80.2015.811.0007 (retirado com carga em 10/11/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50360 Nr: 2382-21.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Carlinda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Geraldo dos Santos

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

Carlinda/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Sálua Gazali – OAB 6278, para, no prazo de 03(três) dias, devolver os 

seguintes autos 2545-98.2007.811.0007 (retirado com carga em 

20/04/2017), 2382-21.2007.811.0007 (retirado com carga em 20/04/2017), 

931-19.2011.811.0007 (retirado com carga em 09/06/2017), 

7385-54.2007.811.0007 (retirado com carga em 30/10/2017), 

3786-34.2012.811.0007 (retirado com carga em 30/10/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103494 Nr: 5221-43.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Lopes Batista

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

José Renato Salicio Fabiano – OAB 14474-A, para, no prazo de 03(três) 

dias, devolver os seguintes autos 7343-39.2006.811.0007 (retirado com 

carga em 19/07/2017), 5221-43.2012.811.0007 (retirado com carga em 

18/12/2017), 4810-39.2008.811.0007 (retirado com carga em 18/12/2017), 

6795-33.2014.811.0007 (retirado com carga em 18/12/2017), 

7006-74.2011.811.0007 (retirado com carga em 18/12/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119093 Nr: 6795-33.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Raimundo Machado

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

José Renato Salicio Fabiano – OAB 14474-A, para, no prazo de 03(três) 

dias, devolver os seguintes autos 7343-39.2006.811.0007 (retirado com 

carga em 19/07/2017), 5221-43.2012.811.0007 (retirado com carga em 

18/12/2017), 4810-39.2008.811.0007 (retirado com carga em 18/12/2017), 

6795-33.2014.811.0007 (retirado com carga em 18/12/2017), 

7006-74.2011.811.0007 (retirado com carga em 18/12/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60284 Nr: 4810-39.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Rocha Santana

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

José Renato Salicio Fabiano – OAB 14474-A, para, no prazo de 03(três) 

dias, devolver os seguintes autos 7343-39.2006.811.0007 (retirado com 

carga em 19/07/2017), 5221-43.2012.811.0007 (retirado com carga em 

18/12/2017), 4810-39.2008.811.0007 (retirado com carga em 18/12/2017), 

6795-33.2014.811.0007 (retirado com carga em 18/12/2017), 

7006-74.2011.811.0007 (retirado com carga em 18/12/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47739 Nr: 7343-39.2006.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Guilherme Trentini Percinoto

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

José Renato Salicio Fabiano – OAB 14474-A, para, no prazo de 03(três) 

dias, devolver os seguintes autos 7343-39.2006.811.0007 (retirado com 

carga em 19/07/2017), 5221-43.2012.811.0007 (retirado com carga em 

18/12/2017), 4810-39.2008.811.0007 (retirado com carga em 18/12/2017), 

6795-33.2014.811.0007 (retirado com carga em 18/12/2017), 

7006-74.2011.811.0007 (retirado com carga em 18/12/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98502 Nr: 7006-74.2011.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Heuber José Cielecki

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

José Renato Salicio Fabiano – OAB 14474-A, para, no prazo de 03(três) 

dias, devolver os seguintes autos 7343-39.2006.811.0007 (retirado com 

carga em 19/07/2017), 5221-43.2012.811.0007 (retirado com carga em 

18/12/2017), 4810-39.2008.811.0007 (retirado com carga em 18/12/2017), 

6795-33.2014.811.0007 (retirado com carga em 18/12/2017), 

7006-74.2011.811.0007 (retirado com carga em 18/12/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121919 Nr: 581-89.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derly Maria Caselato Buldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Mato Grossenses S/A - 

Rede Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

André Juliano Peres Peres – OAB 16889-B, para, no prazo de 03(três) 

dias, devolver os seguintes autos 6416-63.2012.811.0007 (retirado com 

carga em 24/07/2017), 581-89.2015.811.0007 (retirado com carga em 

09/11/2017), sob as penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). 

INFORMO que esta Secretaria passará por Correição no período entre 20 

a 23 de fevereiro de 2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106131 Nr: 1399-12.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Dancini Holouka

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Gabriel Alfredo Volpe Navarro - OAB:15825/MT, Gabriel de 

Almeida Navarro - OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT 

- 6279-A, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Lucilei Volpe – OAB 3240, para, no prazo de 03(três) dias, devolver os 

seguintes autos 1913-33.2011.811.0007 (retirado com carga em 

06/04/2017), 1399-12.2013.811.0007 (retirado com carga em 29/05/2017), 

3929-67.2005.811.0007 (retirado com carga em 27/06/2017), 

6995-06.2015.811.0007 (retirado com carga em 25/07/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51028 Nr: 3707-31.2007.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Tropical Pisos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Antonio Astolpho, Eliana Lopes Nahime 

Astolpho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Nahime Astolpho - 

OAB:12131-O

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Márcio Rode – OAB 9447, para, no prazo de 03(três) dias, devolver os 

seguintes autos 4981-30.2007.811.0007 (retirado com carga em 

15/05/2017), 3707-31.2007.811.0007 (retirado com carga em 15/05/2017), 

sob as penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que 

esta Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de 

fevereiro de 2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 93754 Nr: 1913-33.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Barboza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Semear S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaida Beatriz Nunes 

Carvalho - OAB: 96.864-MG, Silvano Coleta de Almeida - 

OAB:13554/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Lucilei Volpe – OAB 3240, para, no prazo de 03(três) dias, devolver os 

seguintes autos 1913-33.2011.811.0007 (retirado com carga em 

06/04/2017), 1399-12.2013.811.0007 (retirado com carga em 29/05/2017), 

3929-67.2005.811.0007 (retirado com carga em 27/06/2017), 

6995-06.2015.811.0007 (retirado com carga em 25/07/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55349 Nr: 7385-54.2007.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilto Correia de Morais (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Lopes Scortecci 

- OAB:20.334-A/MT, Egberto Hernandes Blanco - OAB:12470-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Sálua Gazali – OAB 6278, para, no prazo de 03(três) dias, devolver os 

seguintes autos 2545-98.2007.811.0007 (retirado com carga em 

20/04/2017), 2382-21.2007.811.0007 (retirado com carga em 20/04/2017), 

931-19.2011.811.0007 (retirado com carga em 09/06/2017), 

7385-54.2007.811.0007 (retirado com carga em 30/10/2017), 

3786-34.2012.811.0007 (retirado com carga em 30/10/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133473 Nr: 6995-06.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Pereira Ramos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Lucilei 

Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Lucilei Volpe – OAB 3240, para, no prazo de 03(três) dias, devolver os 
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seguintes autos 1913-33.2011.811.0007 (retirado com carga em 

06/04/2017), 1399-12.2013.811.0007 (retirado com carga em 29/05/2017), 

3929-67.2005.811.0007 (retirado com carga em 27/06/2017), 

6995-06.2015.811.0007 (retirado com carga em 25/07/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000617-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000617-46.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: RAIMUNDO BARBOSA DE 

SOUZA EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 1 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

IZOLINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001002-91.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANTENOR RODRIGUES DA 

SILVA, IZOLINA RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 

da Lei n.º 9.099/95. Consoante pedido formulado no ID. num. 11228336, a 

parte autora requer a desistência da ação. Diante do exposto, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do vigente Código de 

Processo Civil e no Enunciado nº 90 do FONAJE. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios. Intime-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 9 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011095-28.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

OCIMARA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

CLAY JOSE FRANTZ - ME (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK OAB - MT20750/O (ADVOGADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011095-28.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCOS ROBERTO OLIVEIRA 

DA SILVA, OCIMARA GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: CLAY JOSE 

FRANTZ - ME, MARCIA REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE 

CARLINDA Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38 da Lei 9.099/95. I – Preliminares a) Necessidade de perícia grafotécnica 

Como preliminar, o Município de Carlinda (MT) sustenta a incompetência do 

Juizado Especial para conhecer desta demanda, pois a causa seria 

complexa e dependeria de perícia. De qualquer forma, é necessário dizer 

que, compulsando atentamente o processo, percebe-se que a causa não 

é complexa, envolve exclusivamente a análise de direito e independe de 

perícia. Ademais, os prontuários já foram anexados aos autos e atestaram 

a causa mortis da Sra. Ilza Chagas de Oliveira da Silva. b) Ilegitimidade 

passiva O Município de Carlinda afirma não ter legitimidade para ocupar o 

polo passivo, nos seguintes termos: “Para que haja responsabilidade 

objetiva do Município por atos dos seus agentes há necessidade de se 

comprovar a ilicitude do ato, o dano e o nexo de causalidade”. Rejeito a 

preliminar, na medida em que se há necessidade de provar a 

responsabilidade de algum agente público, necessário se faz adentrar o 

mérito, não havendo que se falar em extinção preliminar. No que se refere 

a preliminar de ilegitimidade do Jornal requerido, também deverá ser 

analisado no mérito sua possível responsabilidade. c) Inépcia da inicial 

Rejeito a preliminar arguida, na medida em que a inicial descreve os fatos e 

o pedido decorre logicamente dele, sendo preenchidos pelo autor os 

requisitos do art. 319 do NCPC. II – Mérito No mérito afirma os autores 

serem filhos da Sra. Ilza Chagas de Oliveira da Silva, a qual veio a óbito em 

14.04.2016, vítima de insuficiência respiratória aguda, diabetes Mellitus I e 

hipertensão arterial sistêmica. Alegaram os autores terem sido vítimas de 

estigma e preconceitos em razão da vinculação da doença H1N1 a morte 

da mãe. O fato ocorreu no Município de Carlinda (MT), cidade com pouco 

mais de 10.000 (dez mil) habitantes. O site Notícia Exata noticiou a morte 

da mãe dos requerentes, informando que a secretária Municipal de Saúde 

havia confirmado a morte em decorrência de gripe H1N1. Tal notícia 

vinculou a família dos autores que sofreram com o repúdio e estigma de 

toda a sociedade carlindense, porque não houve comparecimento de 

pessoas ao velório em razão das informações falsas da doença. Fora 

anexada aos autos a certidão de óbito da Sra. Ilza Chagas de Oliveira da 

Silva, e nela não consta como causa da morte a doença H1N1. (Id n.º 

1708813). Por outro lado, a Sra. Marcia Regina e o Município de Carlinda 

(MT) afirmam que os dizeres da secretária de saúde foram extrapolados 

pelo Jornal Notícia Exata: “a secretaria disse que a paciente ficou ao lado 

de uma pessoa de Nova Monte Verde com suspeita de H1N1, ela não 

disse o nome da paciente, e também não afirmou que a suspeita de H1N1 

era da paciente de Carlinda, mas sim da pessoa de Nova Monte Verde”. 

Em sua defesa o Jornal Notícia Exata (CLAY JOSÉ FRANTZ – ME) alega: 

“Secretária de Saúde de Carlinda Sra. Márcia Regina, entre ás 8hs e 11hs, 

realizou uma entrevista na Rádio Continental também de Carlinda que tem 

abrangência local, noticiando ao vivo que a Sra. Ilza Chagas de Oliveira da 

Silva, havia falecido no Hospital Regional de Alta Floresta com suspeita de 

gripe H1N1, após ser atendida no Pronto Atendimento de Carlinda no dia 

13.04.2016, divulgando na Rádio Continental o nome completo da vítima e 

seus dados clínicos”. Deste modo, o jornal aduziu que fora por meio da 

entrevista na rádio Continental da Sra. Márcia Regina a ampla divulgação 

da morte da Sra. Ilza motivada pela gripe H1N1, causando grande 

repercussão na sociedade carlindense. Por essa razão o representante 

do jornal em contato telefônico com a secretária recebeu a informação dos 

fatos noticiados na Rádio Continental e esclareceu que o Pronto 

Atendimento de Carlinda estaria fechado até o dia 16.04.2016 para 

desinfecção e no caso de urgência e emergência a população deveria se 

dirigir até o PSF São Paulo Apostolo. Isto é, o jornal limitou-se a informar 
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somente o noticiado pela secretária de saúde, Sra. Marcia Regina. No ID 

n.º 1708817 foram anexados aos autos as duas notícias em nela está 

vinculado o nome da mãe falecida dos autores, Sra. Ilza Chagas. Vieram 

os autores afirmando terem sido ofendidos moralmente em decorrência da 

discriminação sofrida por serem da família da Sra. Ilza, o que prejudicou o 

último adeus à ente querida, e posteriormente tiveram o dia-dia abalado 

pela taxativa em virtude da doença H1N1. É notória a existência de estigma 

e preconceito do ser humano em situações como a ocorrida nos autos, 

pois todos tem medo da doença H1N1. Em pesquisa na internet o fato é 

claro e evidente: “Famílias de pacientes que morreram de H1N1 sofrem 

preconceito”. Interessante se faz anotar passagem do artigo citado[i]. 

“Embora as autoridades de saúde mantenham o máximo de rigor em não 

divulgar os nomes das vítimas do H1N1, nem sempre o direito ao 

anonimato é preservado na era da internet e das redes sociais. “Converso 

com você e conto toda a história do meu marido, até para ajudar outras 

pessoas, mas desde que ele seja só mais um número no sistema de 

saúde, na contagem das vítimas da gripe”, desabafou a advogada. 

Segundo ela, nas duas semanas seguintes ao óbito, as fotos das duas 

filhas, retiradas sem autorização do Facebook, foram divulgadas em rede 

nacional de televisão e na rede mundial de computadores com a “marca” 

do H1N1. “O caixão do meu marido foi lacrado e teve gente que nem foi ao 

velório, de tanto pavor da doença”, conta a advogada. Segundo ela, as 

duas filhas sofreram em dobro com a exposição desnecessária após a 

perda do pai. A. ainda alerta para a seriedade deste tipo de divulgação em 

localidades de menor porte, como Campo Belo, onde a sensação é de que 

todos se conhecem na cidade. Para ela, há um pavor generalizado em 

relação à doença. Cuidei do meu marido todos os dias e não fui 

contaminada. Faria tudo de novo por ele”.”. No presente caso o jornal 

Notícia Exata, somente noticiou o que foi informado pelo Município de 

Carlinda, através da Secretária Municipal Sra. Marcia Regina. O direito à 

liberdade de informação jornalística, porém, como todo direito 

constitucional, não é absoluto, encontrando restrições em outros direitos 

fundamentais. Dentre os diversos limites à liberdade de expressão, 

encontram-se os direitos da personalidade, mais especificamente aquele 

relativos à honra, à intimidade e à imagem, conforme o próprio 1º do art. 

220 da CF/88 anuncia. Percebe, portanto, que a primeira limitação à 

liberdade de informação reside no compromisso com a verdade. Não 

havendo a necessária veracidade das informações não há sequer falar 

em colisão de direito constitucionais, mas sim em verdadeiro abuso de 

direito de informar, gerando com isso o dever de indenizar. No presente 

caso, não houve abuso no direito de informar, pois o site simplesmente fez 

a matéria com base nas informações prestadas pela Sra. Marcia Regina. 

Ainda, a situação mais grave foi a inexistência de exatidão por parte da 

Secretaria Municipal de Saúde, a qual não apurou concretamente o caso 

da Sra. Ilza Chagas, mas sem mesmo descrever a doença na causa 

morte, ela foi taxada pela doença H1N1. Portanto, há responsabilidade pelo 

ato ilícito cometido pela Sra. Marcia Regina, a qual representa a 

administração pública, aqui Município de Carlinda (MT). Ademais, o 

Município de Carlinda não tomou as devidas cautelas antes de informar a 

situação existente: 1.ª Providencia: constatar exatamente causa mortis do 

paciente, e com exatidão anotar se houve a infecção pela doença, H1N1. 

2.ª Providencia: caso positivo o resultado para a doença H1N1, tomar 

todas as medidas preventivas no que se refere ao sigilo do nome do 

paciente, para que não ocorra o preconceito com os familiares. Conclui-se 

que o Município de Carlinda (MT) não evitou o sofrimento dos autores, 

primeiro, por não comprovar que a Sra. Ilza faleceu em decorrência da 

doença H1N1, e em seguida publicou “aos quatro ventos”[ii] o nome da 

paciente. Assim, os autores lograram existo em provar o alegado, com 

base no art. 373 inciso I do atual CPC. Em contrapartida, as demandadas 

não lograram êxito em comprovar fatos modificativos, extintivos ou 

impeditivos do direito dos autores, ônus que lhes cabia e do qual não se 

desincumbiram, a teor do que estabelece o artigo 373, inciso II, do novo 

Código de Processo Civil. Portanto, suficiente a prova dos autos a 

corroborar os argumentos dos autores e a justificar o dever indenizatório, 

nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. É perfeitamente 

passível de ressarcimento o dano moral causado no caso em exame, 

tendo em vista que os demandantes foram humilhados e discriminados em 

decorrência do estigma da doença H1N1, resultando na violação ao dever 

de respeitar aquela gama de direitos inerentes à personalidade de cada 

ser humano, especialmente a dignidade pessoal. Portanto, evidente que os 

transtornos suportados pelos autores extrapolaram a esfera do razoável, 

não se constituindo em mero dissabor. Leva-se em consideração o fato de 

que a discussão envolve danos morais puros e, portanto, danos que se 

esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão ínsitos 

nela. Por isso, a prova destes danos fica restrita à existência do ato ilícito, 

devido à impossibilidade e à dificuldade de realizar-se a prova dos danos 

incorpóreos. Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. Destarte, configurados o ato ilícito, o dano e o 

nexo causal, presente está o dever de indenizar os danos morais 

reclamados, restando ainda o exame do valor da indenização dos danos 

morais. Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese fática 

concreta, deve-se sempre ponderar o ideal da reparação integral e da 

devolução das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo 

legal no artigo 947 do Código Civil. Em relação à quantificação da 

indenização, é necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um 

valor justo para o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao 

comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das 

partes e à repercussão do fato, além da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A extensão dos danos resta evidenciada pelas 

circunstâncias do fato, considerando-se que o presente caso envolve 

hipótese de dano moral in re ipsa. O valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por fim, fixo a indenização em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), por 

tratar-se de dois autores, sendo suficiente R$ 7.000,00 (sete mil) para 

cada um. II – Dispositivo Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para CONDENAR solidariamente os 

requeridos MARCIA REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA e o MUNICÍPIO DE 

CARLINDA (MT) a pagares aos autores a quantia de R$ 14.000,00 

(quatorze mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente 

(INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros 

de mora de 1% a.m., a partir da citação. Por último, em face do JORNAL 

NOTÍCIA EXATA (CLAY JOSE FRANTZ - ME), JULGO PROCEDENTE, em 

parte, o pedido nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, para condená-lo 

na obrigação de fazer consistente na publicação de notícia informativa 

sobre o fato julgado nos autos (inexistência de comprovação doença 

H1N1 na Sra. Ilza Chagas de Oliveira da Silva) desculpando-se com os 

familiares ofendidos, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da ciência da 

presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). INDEFIRO o pedido efetivado pelo advogado no ID n.º 

8201940, pois não é obrigação do Juízo notificar a parte sobre a renúncia 

de mandato, deve-se proceder nos termos do art. 112 do atual Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

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

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

1 .  [ i ] 

Fonte:https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/05/27/interna_gerai

s,766666/morte-por-h1n1-preconceito-e-estigma.shtml) 2. [ii] dar a 

conhecer a todos, em todos os lugares Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011011-61.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA AMANCIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011011-61.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: VERA LUCIA AMANCIO DA 

SILVA EXECUTADO: ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS Vistos. 
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Reitere-se a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o cálculo atualizado do valor exequendo, sob pena de extinção 

da ação. Apresentado o cálculo, cumpra-se integralmente a decisão 

proferida anteriormente (id num. 9651265). Às providências. Alta 

Floresta/MT, 8 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES DALLA RIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000421-13.2016.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO SOARES DALLA 

RIVA REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO à sentença prolatada nos autos, alegando, em síntese, 

a existência de omissão, contradição e obscuridade para o juízo reveja 

sua decisão para : “O caso precisa ser resolvido com mérito, 

fundamentando o MM. Juiz a decisão pela procedência ou improcedência 

do pedido de dano moral ao autor, na condição de filho e provedor do pai, 

por tudo que passou e toda dor que sentiu para agilizar o melhor 

tratamento ao pai. Tal direito é consolidado na doutrina e jurisprudência em 

especial quando ocorre a morte do filho e os pais pugnam pelos danos 

morais sofridos por ele mesmo. Não é pela dor e sofrimento do filho que 

faleceu, mas a dor dos pais pela perda do filho” Os Embargos de 

Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou 

Juízes prolatores da sentença ou do acórdão que esclareçam 

obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou supram omissão existente 

no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é 

a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, 

ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou 

tribunal. Assim, os Embargos de Declaração, como já foi acima explicado, 

nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes 

prolatores da sentença ou do acórdão que esclareçam obscuridade, 

dúvida, eliminem contradição ou supram omissão existente no julgado. Não 

se prestam eles a aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada. O 

objetivo dos embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido 

da decisão. Não se presta, a modificar uma decisão, gerando, portanto, 

efeito modificativo da decisão impugnada. Se através deste recurso 

busca-se, a pretexto de prequestionamento, o verdadeiro propósito de 

obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável é de ser julgado 

improcedente os embargos declaratórios, por inadequada a via eleita. No 

caso dos autos, em que pese a insurgência do Embargante, tenho que não 

lhe assiste razão, porquanto na sentença vergastada encontra-se 

consignado os motivos que levaram procedência em parte do pedido 

autoral. Ademais, não há se falar em “”melhor adequação ao direito a ser 

aplicado no caso vertente.”, porquanto o atendimento do tal pleito implicaria 

em rediscussão da matéria acerca da aplicação ou não de determinado 

entendimento jurisprudencial ao caso em análise. Desta feita, não há que 

se falar em omissão, quando suscitados os elementos de convicção para 

julgamento da causa. Outrossim, o artigo 38, da Lei nº 9.099/95, preleciona 

que: a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com 

breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o 

relatório. Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em 

nenhum dos permissivos do artigo 1.022 do CPC, demonstrando o nítido 

intento de que sejam revistas as razões do julgamento, providência 

descabida por essa via. Desse modo, não há que se falar em omissão, 

quando suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, 

em perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 1,022 do CPC, c.c. art. 

38, da Lei nº 9.099/95. Ante o exposto, conheço dos Embargos, e os não 

os acolho, conforme fundamentação supra. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011243-73.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011243-73.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: MARLENE FERNANDES DE 

SOUZA EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Analisando o processo 

eletrônico verifico que decorreu o prazo sem interposição de recurso 

contra a decisão que não acolheu os embargos à execução. A credora 

informa a conta para transferência do valor depositado judicialmente pela 

parte executada, conforme consta no evento nº. 11702253. Ante o 

exposto, converto o depósito em pagamento e JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

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

ser certificado o trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do 

advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento 

de procuração poder expresso para receber. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 9 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010777-45.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GILVAN DA COSTA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO COSTA MIRANDA OAB - RO0003993A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010777-45.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE GILVAN DA COSTA 

BEZERRA EXECUTADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE 

RONDONIA CAERD Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 9 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000740-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOARLISON VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000740-44.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: OI S/A EXECUTADO: 

JOARLISON VIEIRA DA SILVA Vistos. INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 6 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001666-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR SPILLER MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE SENA VIEIRA 09099221878 (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001666-25.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLEOMAR SPILLER MESQUITA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A, JOSE APARECIDO DE SENA VIEIRA 

09099221878 Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, 

passo ao julgamento antecipado da lide, eis que presente in casu a 

hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – 

Mérito No mérito o autor afirma ter realizado uma renegociação para 

quitação do débito com a requerida, e na data de 31.03.2017 houve 

pagamento do débito no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) conforme 

comprova o ID n.º 8230592, mas o nome da autora foi mantido 

indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito. Foi deferida a tutela 

provisória nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos do artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais)”. Não se aplica os efeitos do art. 344 do NCPC, 

porque existe no processo pluralidade de réus e nos termos do art. 345, I, 

do NCPC, não se induz o efeito da revelia, porque a corré BANCO 

ITAUCARD S/A, apresentou defesa e compareceu a sessão de 

conciliação. A parte ré não argumentou desfavorecendo os fatos 

aduzidos pela autora, pois tão somente aduziu que tomou todas as 

providências necessárias para evitar ou minimizar os danos e prejuízos 

sofridos pela autora, bem como para recompô-los, o que demonstra que 

não resistiu à pretensão da parte autora. Por essa razão diante da 

inexistência de impugnação específica presumem-se verdadeiros os fatos 

arguidos na inicial, art. 341 do NCPC. A parte autora desincumbiu-se do 

seu ônus processual nos termos do art. 373, I do vigente CPC, anexando o 

comprovante de pagamento do débito no ID n.º 8230592. Nos autos 

discute-se a manutenção indevida do nome do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito/protesto. Observa-se que parte reclamada não logrou 

êxito em comprovar a legalidade da manutenção da inscrição do registro 

desabonar ao crédito, após o pagamento. Por outro lado, verifica-se que a 

controvérsia paira sobre a manutenção indevida do nome da parte autora 

nos cadastros de proteção ao crédito e essa situação ocorreu em virtude 

da falha na prestação de serviços da ré. Sobre o tema, manutenção 

indevida de cadastro restritivo ao crédito a Turma Recursal Única de Mato 

Grosso já decidiu que o dano moral nestes casos é presumível: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – RENEGOCIAÇÃO DA 

DÍVIDA – QUITAÇÃO – PAGAMENTO NÃO PROCESSADO – MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, 

CAPUT, DO CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR 

– QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil da prestadora de serviço é objetiva, o que lhe impõe 

o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluído 

nesse contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para 

com o consumidor. 2. Se o consumidor quitou seu débito com a instituição 

financeira, configura-se seu dever de providenciar a baixa do gravame. 

Não procede o argumento de que não restaram comprovados os danos 

morais ao consumidor, os quais são presumíveis (AgRg no Ag 

1278506/PE). [...] (Procedimento do Juizado Especial Cível 

476686420128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 08/10/2014). 

Assim a anotação e manutenção da inscrição do nome da parte autora em 

cadastros de proteção ao crédito, posterior a pagamento de débito é 

indevida. Friso não se exigir demonstração da prova efetiva do dano 

moral, vez que a inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, 

configura-se como dano in re ipsa, como reiteradamente vem decidindo as 

cortes do País, inclusive, do STJ, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. 

CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO 

NÚMERO NO 'BOLETIM DE PROTEÇÃO' ('LISTA NEGRA'). 

CONSTRAGIMENTO. COMPRA RECUSADA. DANO MORAL. PROVA. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Nos termos da 

jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização decorrente da 

inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de 

dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular" nesse cadastro. (STJ; Resp 233076/RJ; 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Data Decisão: 16.11.1999; Quarta 

Turma). Na espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo 

suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do nome do consumidor 

em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re ipsa). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico 

dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 

do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso. Fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo 

Ante o exposto, confirmo a tutela provisória deferida no ID n.º 8235213 e 

JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, inciso I, do vigente CPC, para CONDENAR as rés solidariamente no 

pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano 

moral em favor da parte autora, acrescidos de juros mensais de 1% a 

partir da citação e corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da 

sentença (Súmula 362 do STJ). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cumpridas as 

formalidades legais arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001666-25.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR SPILLER MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE SENA VIEIRA 09099221878 (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001666-25.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLEOMAR SPILLER MESQUITA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A, JOSE APARECIDO DE SENA VIEIRA 

09099221878 Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, 

passo ao julgamento antecipado da lide, eis que presente in casu a 

hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – 

Mérito No mérito o autor afirma ter realizado uma renegociação para 

quitação do débito com a requerida, e na data de 31.03.2017 houve 

pagamento do débito no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) conforme 

comprova o ID n.º 8230592, mas o nome da autora foi mantido 

indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito. Foi deferida a tutela 

provisória nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos do artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais)”. Não se aplica os efeitos do art. 344 do NCPC, 

porque existe no processo pluralidade de réus e nos termos do art. 345, I, 

do NCPC, não se induz o efeito da revelia, porque a corré BANCO 

ITAUCARD S/A, apresentou defesa e compareceu a sessão de 

conciliação. A parte ré não argumentou desfavorecendo os fatos 

aduzidos pela autora, pois tão somente aduziu que tomou todas as 

providências necessárias para evitar ou minimizar os danos e prejuízos 

sofridos pela autora, bem como para recompô-los, o que demonstra que 

não resistiu à pretensão da parte autora. Por essa razão diante da 

inexistência de impugnação específica presumem-se verdadeiros os fatos 

arguidos na inicial, art. 341 do NCPC. A parte autora desincumbiu-se do 

seu ônus processual nos termos do art. 373, I do vigente CPC, anexando o 

comprovante de pagamento do débito no ID n.º 8230592. Nos autos 

discute-se a manutenção indevida do nome do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito/protesto. Observa-se que parte reclamada não logrou 

êxito em comprovar a legalidade da manutenção da inscrição do registro 

desabonar ao crédito, após o pagamento. Por outro lado, verifica-se que a 

controvérsia paira sobre a manutenção indevida do nome da parte autora 

nos cadastros de proteção ao crédito e essa situação ocorreu em virtude 

da falha na prestação de serviços da ré. Sobre o tema, manutenção 

indevida de cadastro restritivo ao crédito a Turma Recursal Única de Mato 

Grosso já decidiu que o dano moral nestes casos é presumível: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – RENEGOCIAÇÃO DA 

DÍVIDA – QUITAÇÃO – PAGAMENTO NÃO PROCESSADO – MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, 

CAPUT, DO CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR 

– QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil da prestadora de serviço é objetiva, o que lhe impõe 

o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluído 

nesse contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para 

com o consumidor. 2. Se o consumidor quitou seu débito com a instituição 

financeira, configura-se seu dever de providenciar a baixa do gravame. 

Não procede o argumento de que não restaram comprovados os danos 

morais ao consumidor, os quais são presumíveis (AgRg no Ag 

1278506/PE). [...] (Procedimento do Juizado Especial Cível 

476686420128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 08/10/2014). 

Assim a anotação e manutenção da inscrição do nome da parte autora em 

cadastros de proteção ao crédito, posterior a pagamento de débito é 

indevida. Friso não se exigir demonstração da prova efetiva do dano 

moral, vez que a inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, 

configura-se como dano in re ipsa, como reiteradamente vem decidindo as 

cortes do País, inclusive, do STJ, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. 

CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO 

NÚMERO NO 'BOLETIM DE PROTEÇÃO' ('LISTA NEGRA'). 

CONSTRAGIMENTO. COMPRA RECUSADA. DANO MORAL. PROVA. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Nos termos da 

jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização decorrente da 

inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de 

dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular" nesse cadastro. (STJ; Resp 233076/RJ; 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Data Decisão: 16.11.1999; Quarta 

Turma). Na espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo 

suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do nome do consumidor 

em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re ipsa). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico 

dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 

do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso. Fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo 

Ante o exposto, confirmo a tutela provisória deferida no ID n.º 8235213 e 

JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, inciso I, do vigente CPC, para CONDENAR as rés solidariamente no 

pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano 

moral em favor da parte autora, acrescidos de juros mensais de 1% a 

partir da citação e corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da 

sentença (Súmula 362 do STJ). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cumpridas as 

formalidades legais arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011064-08.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CECCONELLO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASEBRAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXECUTADO)

TORRALBA & PUPIM LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOZART GOMES DE LIMA NETO OAB - CE16445 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011064-08.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BIANCA CECCONELLO MENDES 

EXECUTADO: TORRALBA & PUPIM LTDA, CASEBRAS FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL LTDA Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 

advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010860-61.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA BARBOSA SANTOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010860-61.2016.8.11.0007 REQUERENTE: RAIMUNDA BARBOSA 

SANTOS DA CONCEICAO REQUERIDO: OI S/A Vistos. Intime-se a parte 

sucumbente/requerente para adimplir as custas processuais, em 05 

(cinco) dias, observando-se o regramento da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, tendo em vista o decurso do prazo 

superior a 15 (quinze) dias sem manifestação das partes após o trânsito 

em julgado da sentença/acórdão, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 6 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010408-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ELIAS DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010408-51.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: CICERO ELIAS DA CRUZ 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Analisando o processo 

verifica-se que o depósito foi realizado pela parte ré dentro do prazo, 

contudo, a comunicação foi efetuada nos autos no dia 04/12/2017 (Num. 

10955551). Entendo que tal circunstância não extrapolou o limite da 

razoabilidade, tendo em vista que o prazo findou-se na sexta-feira 

(01/12/2017), motivo pelo qual INDEFIRO a aplicação da multa. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber, observando os dados bancários indicados no Id nº 11061757. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, adote as providências necessárias em 

caso de custas pendentes de quitação e, em seguida, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010408-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ELIAS DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010408-51.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: CICERO ELIAS DA CRUZ 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Analisando o processo 

verifica-se que o depósito foi realizado pela parte ré dentro do prazo, 

contudo, a comunicação foi efetuada nos autos no dia 04/12/2017 (Num. 

10955551). Entendo que tal circunstância não extrapolou o limite da 

razoabilidade, tendo em vista que o prazo findou-se na sexta-feira 

(01/12/2017), motivo pelo qual INDEFIRO a aplicação da multa. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber, observando os dados bancários indicados no Id nº 11061757. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, adote as providências necessárias em 

caso de custas pendentes de quitação e, em seguida, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002913-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002913-41.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando 

que a Fazenda Pública não se opôs à execução, consoante se vê do ID 

n.º 11213110, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. 

Na sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se, 

através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento 

n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício Requisitório 

diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, 

devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do 

Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do valor do 

débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado 

o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REQUERIDO)

ZS SEGUROS E SERVICOS FINANCEIROS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de abril 

de 2018, às 17:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000771-98.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ SEVERO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000771-98.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ADILSON JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: GERSON LUIZ SEVERO Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito No mérito afirma o autor ter contratado os 

serviços do advogado Dr. Gerson Luiz Severo/requerido com o fim de 

propor reclamação trabalhista em desfavor de seu antigo empregador, Sr. 

Valdemar Rode. Alega que houve contratação de honorários advocatícios 

contratuais no equivalente à 30% (trinta por cento) do crédito auferido no 

processo trabalhista. Em suma, afirma que o advogado requerido propôs a 

ação trabalhista, a qual tramitou sob o n.º 0000221 -19.2016.5.23.0046 na 

Vara do Trabalho de Alta Floresta (TRT 23.ª Região), posteriormente, 

efetuou acordo sem consentimento do reclamante e que por essa 

transação o reclamado (Sr. Valdemar Rode) pagou o equivalente à R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) para o reclamante/autor, mas este recebeu do 

advogado a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Diante 

deste fato sustenta ter sido enganado pelo advogado que deveria lhe ter 

pago a importância de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), pois 30% 

de R$ 4.000,00 (quatro mil) equivale à R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). 

Requer a condenação do requerido no pagamento da diferença contratual, 

no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), bem como a condenação 

no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. Por outro lado, 

o requerido contestou aduzindo que teve sim anuência do autor para fazer 

o acordo e que “esteve no escritório deste causídico uma moça se 

apresentando à secretaria do escritório dizendo ser irmã do autor e 

solicitou cópia do recibo que o autor havia assinado, se apossando do 

mesmo para retirar a referida cópia e por certo agindo de má-fé, não 

devolvendo mais, motivo pelo qual deixa-se de juntar o referido recibo, 

passado mais algum tempo recebemos a citação da presente ação”. 

Ocorre que nesse caso específico a prova deve ser documental, pois é 

dever do advogado organizar seus recibos e, ainda, caso fosse 

necessário entregar alguma cópia de recibo, com toda certeza o faria a 

própria secretária dentro do escritório. Abstenho-me de tecer comentários 

sobre a conduta ética do advogado, pois se trata de competência única e 

exclusiva do Tribunal de ética da Ordem dos Advogados de Mato Grosso. 

São incontroversos os fatos de que o autor contratou os serviços do réu 

para atuar como seu advogado e que fora contratado o equivalente a 30% 

a título de honorários contratuais, bem como realizado acordo judicial e 

recebido o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por parte do advogado 

requerido. No que se refere a cobrança, restou demonstrado que houve 

acordo na reclamação trabalhista, ID n.º 8799744, no equivalente a R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), portanto, o advogado deveria pagar ao autor o 

equivalente à R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), pois os 30% do 

advogado atinge o importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). A prova 

do fato é extintiva do direito do autor, pois ele alegou um fato negativo, não 

pagamento de parte do acordo, e então deveria o reclamado comprovar 

que o fez, mas não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos 

do art. 373, inciso II do NCPC. Inicialmente, é preciso salientar que não 

incide o CDC na relação existente entre advogado e cliente. Isto porque, 

existe um regulamento específico para esta relação, qual seja, a Lei 

8.906/94 (Estatuto da OAB), de forma que resta afastada a aplicação da 

norma geral. Por outro lado, é importante analisar se o inadimplemento 

contratual nesse caso específico, relação entre advogado e cliente, é 

passível de dano moral. Pela análise de tais fatos constata-se que o réu 

agiu de má-fé, pois se realmente tivesse pago o teria feito quando do 

comparecimento do autor em seu escritório, mediante recibo ou por meio 

de depósito bancário. A toda evidência, se em qualquer relação contratual 

há necessidade de atuação com probidade e boa-fé, com muito mais 

propriedade se exige tal comportamento de advogado no trato com seus 

clientes, os quais, em regra, não possuem o conhecimento necessário 

para com ele confrontar. Ademais, a atitude perpetrada pelo réu, de não 

repassar ao verdadeiro dono, os valores recebidos a título de acordo 

judicial no processo em que houve a contratação dos seus serviços 

advocatícios, apresenta-se mais do que mero descumprimento contratual, 

mas sim se trata de uma infração que advém de circunstância atentatória 

contra a dignidade da parte. Tal conduta é geradora de dano passível de 

indenização extrapatrimonial. Nesse sentido já julgou o TJMT: APELAÇÕES 

CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

PREFACIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – CASO CONCRETO – SERVIÇOS 

ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO QUE SE APROPRIOU INDEVIDAMENTE DE 

VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE E DECORRENTES DE ÊXITO EM 

DEMANDA JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

ASSUMIDAS NO CONTRATO DE MANDATO JUDICIAL – VIOLAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, LEALDADE, INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – 

ATO ATENTATÓRIO AOS PADRÕES ÉTICO-MORAIS EXIGÍVEIS PARA O 

EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – DEVER DE REPARAR CONFIGURADO – 

DANO MATERIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – 

IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO – PREJUÍZO IN RE 

IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. Não acarreta cerceamento de defesa o julgamento 

antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução, quando 

desnecessária a produção de prova testemunhal. É que, se a prova 

documental é suficiente à análise da causa, de rigor o seu julgamento 

antecipado, nos moldes do artigo 330, I, do CPC, porque a questão 

predominante é eminentemente de direito. Comprovado que a ré, na 

condição de mandatária da autora, no desempenho da nobre atividade de 

advogada, se apropriou de quantia que em nome da mandante levantou em 

juízo, ocultando este fato por longo período, deve responder pelos danos 

materiais e morais impingidos àquela. A parte vencida não pode ser 

compelida, a título de indenização por dano material, a pagar, além dos 

honorários de sucumbência, os honorários convencionados entre o autor 

da ação e seu advogado, através de contrato de prestação de serviços 

advocatícios, sob pena da condenação da verba honorária ter caráter de 

duplicidade. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante 

que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à 

finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima 

e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. (Ap. 38629/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2013, Publicado no DJE 

24/09/2013). Seguem mais precedentes no mesmo sentido: “PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS - ADVOCACIA - INDENIZAÇÃO MÁ-FÉ NO CUMPRIMENTO 

DO MANDATO - INDUÇÃO DO MANDANTE EM ERRO - APROPRIAÇÃO 

INDÉBITA DE QUANTIA LEVANTADA JUDICIALMENTE - DANO MATERIAL E 

MORAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO 

DA RÉ NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Comprovado que a ré, na 

condição de mandatária do autor, no desempenho da nobre atividade de 

advogada, se apropriou de quantia que em nome do mandante levantou em 

juízo, ocultando este fato por longo período, deve responder pelos danos 

materiais e morais impingidos àquele.” (TJSP. RAC nº 

9124648-84.2009.8.26.0000. 31ª Câmara de Direito Privado. Rel. Paulo 

Ayrosa. J. em: 18/10/2011). APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. RECURSO 

PREMATURO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ADVOGADO. CONTRATAÇÃO 

PARA PATROCINIO DE DEMANDA. ÊXITO. RECEBIMENTO DA QUANTIA 

DEPOSITADA EM JUÍZO EM NOME DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE ENTREGA 

DO DINHEIRO AO SEU VERDADEIRO DONO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE 

PATRIMÔNIO ALHEIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, 

LEALDADE, INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO AOS 

PADRÕES ÉTICO-MORAIS EXIGÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. 

DANO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM DO 

DANO MORAL ARBITRADO EM TRÊS VEZES O VALOR DEVIDO A TÍTULO 

DE RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR 

ESPECÍFICO, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 

NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO 

PARCIAL DO RECURSO.” (TJRN. RAC nº 2010.005113-2. 3ª Câmara Cível. 

Rel. Artur Cortez Bonifácio (Juiz Convocado). J. em: 15/07/2010). 

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ADVOCATÍCIOS. DANO MORAL. A advocacia trata-se de atividade de 

meio e não de resultado, não podendo o profissional ser responsabilizado 

pelo insucesso do feito. Entretanto, no caso concreto, comprovada a 

desídia dos profissionais contratados no exercício do mandato outorgado, 

enseja a responsabilização pelos prejuízos materiais suportados. Para a 
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caracterização do dano moral, impõe-se seja a vítima do ilícito abalroada 

por uma situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento. No caso 

em tela, a decepção e aborrecimento da autora, transbordaram o mero 

dissabor do cotidiano, diante do desapontamento sofrido pela autora, que 

confiando na postura profissional dos advogados contratados, 

deparou-se com a desídia destes, o que lhe causou além de prejuízos 

materiais, abalo moral, passível de reparação. Entretanto, quanto ao valor 

fixado na sentença, não merece reparos, pois mostra-se razoável ao 

caso concreto. NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. 

UNÂNIME.” (TJRS. RAC nº 70041406505. 16ª Câmara Cível. Ergio Roque 

Menine. J. em: 23/08/2012). Assim, uma vez comprovada a existência da 

conduta danosa, a responsabilidade do requerido pela sua realização e o 

nexo de causalidade entre o ato perpetrado e a violação ao patrimônio 

imaterial do autor, resta apenas a obrigação de averiguar o quantum 

indenizatório fixado a este título. O valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por fim, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil 

para: a) CONDENAR o requerido no pagamento ao autor da quantia de R$ 

1.300,00 (um mil e trezentos reais), a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do inadimplemento e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação; b) CONDENAR o requerido no 

pagamento ao autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento 

(Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir 

da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003429-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA CRUZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LANGON COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de abril 

de 2018, às 16:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010850-17.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010850-17.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ROSANGELA APARECIDA DE 

SOUZA EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010511-58.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE JESUS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010511-58.2016.8.11.0007 REQUERENTE: SEBASTIAO DE JESUS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para 

oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da 

data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, bem como requerer o que entender de direito. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de abril 

de 2018, às 14:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002911-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002911-71.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando 

que a Fazenda Pública não se opôs à execução, consoante se vê do ID 

n.º 11212536, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. 

Na sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se, 

através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da 
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Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento 

n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício Requisitório 

diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, 

devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do 

Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do valor do 

débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado 

o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000315-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO SEVERIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000315-51.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: REGINALDO SEVERIANO DA 

SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 abril de 

2018 às 15:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001247-39.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO MOREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001247-39.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: ALIPIO MOREIRA DE SOUZA Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000298-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE RIBAMAR COLACIO DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000298-78.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: JOSE DE RIBAMAR COLACIO DA CONCEICAO Vistos. 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002910-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002910-86.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando 

que a Fazenda Pública não se opôs à execução, consoante se vê do ID 

n.º 11212889, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. 

Na sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se, 

através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento 

n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício Requisitório 

diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, 

devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do 
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Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do valor do 

débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado 

o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL VICENTE CORREIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000675-49.2017.8.11.0007 REQUERENTE: HELIO GARCIA REQUERIDO: 

JOEL VICENTE CORREIA Vistos. Defiro o pedido formulado pela parte 

autora na petição de num. 11734471 e, por consequência, designo nova 

data para audiência de instrução e julgamento, qual seja 13 de março de 

2018, às 13:30 horas. Intimem-se as partes pessoalmente para 

comparecerem ao ato a fim de prestarem depoimento pessoal, sob pena 

de confissão (art. 385, § 1°, do CPC). Intimem-se as partes, através dos 

advogados constituídos, para comparecerem na audiência acompanhadas 

de suas testemunhas (até o máximo de três para cada parte). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 15 de fevereiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL VICENTE CORREIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000675-49.2017.8.11.0007 REQUERENTE: HELIO GARCIA REQUERIDO: 

JOEL VICENTE CORREIA Vistos. Defiro o pedido formulado pela parte 

autora na petição de num. 11734471 e, por consequência, designo nova 

data para audiência de instrução e julgamento, qual seja 13 de março de 

2018, às 13:30 horas. Intimem-se as partes pessoalmente para 

comparecerem ao ato a fim de prestarem depoimento pessoal, sob pena 

de confissão (art. 385, § 1°, do CPC). Intimem-se as partes, através dos 

advogados constituídos, para comparecerem na audiência acompanhadas 

de suas testemunhas (até o máximo de três para cada parte). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 15 de fevereiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000722-57.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRO CORREIA DE LIMA MOZEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000722-57.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ALMIRO CORREIA DE LIMA MOZEL Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000578-83.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE LOPES ROZENDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000578-83.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: CLEONICE LOPES ROZENDO Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001246-54.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO MOREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001246-54.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ALIPIO MOREIRA DE SOUZA Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 
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vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001062-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIELI ELIKEILA RANDOLI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001062-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO EXECUTADO: JOZIELI ELIKEILA RANDOLI DE ALMEIDA 

Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE. Não efetuado o pagamento, remeta-se o processo eletrônico 

novamente ao contador judicial para elaboração de novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000439-34.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BATISTA TARTARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000439-34.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: MARIO BATISTA TARTARI Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE. Não efetuado o 

pagamento, remeta-se o processo eletrônico novamente ao contador 

judicial para elaboração de novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010245-47.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MOREIRA DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELSON DE SOUZA MACHADO LEMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010245-47.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: BENEDITO MOREIRA DE 

FRANCA EXECUTADO: EDELSON DE SOUZA MACHADO LEMOS Vistos. 

Contatou-se a inexistência de bens penhoráveis e ausência de 

manifestação da parte exequente, quanto ao fato, mesmo tendo sido 

devidamente intimada, conforme certidão de ID n.º 10382852. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com base no art. 

53, § 4º, da Lei n. 9.099/95. Autorizo a expedição de certidão (enunciados 

nº. 75 e 76), caso seja requerida pela credora. Nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de outubro de 2017. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001290-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINA BEATRIZ NOUJAIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001290-39.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SILVINA BEATRIZ NOUJAIN 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 

advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-98.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RIBEIRO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

CLERIO AUGUSTO ZORTEA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

HELIBERTO DIAS BATISTA (TESTEMUNHA)

RAFAELA SILVERIO DA TRINDADE (TESTEMUNHA)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001450-98.2016.8.11.0007 REQUERENTE: SEBASTIAO RIBEIRO 

SOBRINHO REQUERIDO: CLERIO AUGUSTO ZORTEA, SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos. Defiro o pedido formulado 

pela parte requerida na petição de num. 11633107 e, por consequência, 

designo nova data para audiência de instrução e julgamento, qual seja 03 

de abril de 2018, às 14:00 horas. Intimem-se as partes pessoalmente para 

comparecerem ao ato a fim de prestarem depoimento pessoal, sob pena 

de confissão (art. 385, § 1°, do CPC). Intimem-se as partes, através dos 

advogados constituídos, para comparecerem na audiência acompanhadas 

de suas testemunhas (até o máximo de três para cada parte). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de fevereiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-98.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RIBEIRO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

CLERIO AUGUSTO ZORTEA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

HELIBERTO DIAS BATISTA (TESTEMUNHA)

RAFAELA SILVERIO DA TRINDADE (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001450-98.2016.8.11.0007 REQUERENTE: SEBASTIAO RIBEIRO 

SOBRINHO REQUERIDO: CLERIO AUGUSTO ZORTEA, SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos. Defiro o pedido formulado 

pela parte requerida na petição de num. 11633107 e, por consequência, 

designo nova data para audiência de instrução e julgamento, qual seja 03 

de abril de 2018, às 14:00 horas. Intimem-se as partes pessoalmente para 

comparecerem ao ato a fim de prestarem depoimento pessoal, sob pena 

de confissão (art. 385, § 1°, do CPC). Intimem-se as partes, através dos 

advogados constituídos, para comparecerem na audiência acompanhadas 

de suas testemunhas (até o máximo de três para cada parte). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de fevereiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-98.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RIBEIRO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

CLERIO AUGUSTO ZORTEA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

HELIBERTO DIAS BATISTA (TESTEMUNHA)

RAFAELA SILVERIO DA TRINDADE (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001450-98.2016.8.11.0007 REQUERENTE: SEBASTIAO RIBEIRO 

SOBRINHO REQUERIDO: CLERIO AUGUSTO ZORTEA, SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos. Defiro o pedido formulado 

pela parte requerida na petição de num. 11633107 e, por consequência, 

designo nova data para audiência de instrução e julgamento, qual seja 03 

de abril de 2018, às 14:00 horas. Intimem-se as partes pessoalmente para 

comparecerem ao ato a fim de prestarem depoimento pessoal, sob pena 

de confissão (art. 385, § 1°, do CPC). Intimem-se as partes, através dos 

advogados constituídos, para comparecerem na audiência acompanhadas 

de suas testemunhas (até o máximo de três para cada parte). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de fevereiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011128-18.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011128-18.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JULIANA MARIA LOURENCO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte sucumbente/requerente 

para adimplir as custas processuais, em 05 (cinco) dias, observando-se o 

regramento da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Após, 

decorrido prazo superior a 15 (quinze) dias sem manifestação das partes 

após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as 

baixas e cautelas de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010973-15.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DIAS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010973-15.2016.8.11.0007 REQUERENTE: APARECIDO DIAS DE PAULA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte sucumbente/requerente 

para adimplir as custas processuais, em 05 (cinco) dias, observando-se o 

regramento da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Após, 

decorrido o prazo superior a 15 (quinze) dias sem manifestação das 

partes após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com 

as baixas e cautelas de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002909-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002909-04.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando 

que a Fazenda Pública não se opôs à execução, consoante se verifica do 

ID n.º 11212736, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. 

Na sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se, 

através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da 
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Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento 

n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício Requisitório 

diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, 

devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do 

Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do valor do 

débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado 

o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO TASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001134-51.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ENIO TASSO REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos. Intime-se a parte sucumbente/requerente para 

adimplir as custas processuais, em 05 (cinco) dias, observando-se o 

regramento da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Após, 

decorrido o prazo superior a 15 (quinze) dias sem manifestação das 

partes após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com 

as baixas e cautelas de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011082-29.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RINCAO DA FLORESTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR CORDEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011082-29.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: CENTRO DE TRADICOES 

GAUCHAS RINCAO DA FLORESTA EXECUTADO: ADEMIR CORDEIRO 

Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011294-50.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011294-50.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SEBASTIAO ANTONIO MORAES 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 

advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001496-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FERREIRA (EXECUTADO)

MAURO GESUALDO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente para manifestação 

nos presentes autos acerca do auto de avaliação ID 11354022 e certidão 

ID 11353964, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 

16 de fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000939-66.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DAL PUPO (REQUERENTE)

EDEMAR LUIZ SAVARIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador dos requerentes para ciência da 

certidão de casamento com averbação de divórcio juntada aos autos. 
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Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 16 de fevereiro de 

2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2672 Nr: 1757-65.1999.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURO MARINO

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de veículos do(s) executado(s) pelo sistema RENAJUD 

conforme documentos de fls. 156, bem como para requerer o que 

entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 

15 (quinze) dias

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127551 Nr: 3844-32.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinaldo de Azevedo Barbosa

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Bairro Boa Esperança, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br 

ícone "emissão de guias online" opção: diligência - emissão de guia de 

diligência, juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, 

§ 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do mandado de citação do 

executado.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 8887 Nr: 49-14.1998.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Rode

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

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

 Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por Marcio Rode, em 

desfavor do Município de Alta Floresta, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Houve o depósito voluntário do valor integral da dívida à fl.236.

O Alvará Judicial em favor do Exequente já foi expedido.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, 

conforme documentos que comprovam referido pagamento à fl.236 e ss, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Isento as partes do pagamento de custas e honorários nessa fase 

processual.

 Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113371 Nr: 1906-36.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda-EPP (Mercado 

Correia ), Jonatas Godoi Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115317 Nr: 3661-95.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. Barros Me - Mercado Popular, Janaína 

Bruno Barros

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 78/79, bem como para requerer o 

que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142059 Nr: 4079-62.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcino Marino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da restrição veicular 

levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovante de fl. 70, 

bem como para providenciar o necessário para a penhora, indicando a 

localização do veículo, e ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem móvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2233 Nr: 38-48.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizeti Sifuentes Lopes, Alexandrina de 

Almeida Sifuentes Lopes, José Ermelino de Almeida, Celso Sebastião de 

Almeida, Rosangela Ramos Brogio de Almeida, Cecília Baule de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 
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Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Friedrich 

Saucedo - OAB:MT 6315, Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, Nilton 

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

OAB:5126-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação acerca do desarquivamento dos autos, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 15302 Nr: 435-05.2002.811.0007

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ranni Comércio de Materiais Para Construção Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Luiz de Lima - 

OAB:3.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:84206, Thiago de 

Siqueira Batista Macedo - OAB:17.528/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 183, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68061 Nr: 1027-68.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFdS

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

Grosso - OAB:

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

OAB:5091-B

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para indicar os dados bancários, no prazo de 15 (quinze) dias, afim de 

restituição do valor bloqueado às fls. 30/31.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96280 Nr: 4698-65.2011.811.0007

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJdNM, GCdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMM

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliton Carlos Ramos Gomes 

- OAB:16.061-MS, Kleber Zinimar Geraldine Coutinho - 

OAB:4151/MT

 Intimação do advogado Vitor Rondon Borges de Campos, nos termos do 

art. 431 da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em 

epigrafe, cujo prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora da Secretaria, multa 

correspondente à metade do salário mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e aplicação 

das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99165 Nr: 593-11.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regiane Souza de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Fagundes dos Santos - 

OAB:61355/RS, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, Joel de Freitas - 

OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de reconsideração de fls.166/167 e determino a imediata 

expedição de alvará relativo aos honorários sucumbenciais em prol do 

advogado subscrito à fl.167 (dados bancários fl.167).

No mais, cumpra-se cf. os demais termos da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107516 Nr: 2894-91.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEdIL-M, JSP, MdRFS

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 127/128, bem como para requerer 

o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110298 Nr: 5869-86.2013.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odessa da Amazônia Industria e Comercio de Madeiras 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Manoel Pinto Filho - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane de Souza Monaro - 

OAB:13094 -B, Rodrigo Elias de Souza - OAB:12.400-B

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

embargante para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa de fls. 41, bem como para indicar o atual endereço do 

embargado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110719 Nr: 6309-82.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Alves de Andrade

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 99, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103228 Nr: 4937-35.2012.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRdFF

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

OAB:MT/16.325, Douglas Beckmann Morel Luck - OAB:MT/20750-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Redesigno a audiência de instrução para o dia 16 de abril de 2018, às 

13:30 horas, tendo em vista que na data anteriormente designada, isto é, 

19 de fevereiro de 2018, a Corregedoria Geral de Justiça estará 

realizando serviços correicionais nesta Comarca, conforme Edital 

nº01/2018-CGJ da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

 Intimem-se as partes com urgência.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103228 Nr: 4937-35.2012.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRdFF

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

OAB:MT/16.325, Douglas Beckmann Morel Luck - OAB:MT/20750-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Intimação dos procuradores da parte autora acerca da audiência 

designada para o dia 28/02/2018, às 16:30 horas para oitiva das 

testemunhas e do requerido nos autos de Carta Precatória nº 

10255-21.2017.811.0040 em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca 

de Sorriso/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125942 Nr: 2953-11.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Cesar Pinheiro Trindade

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da proposta de acordo 

realizada na audiência de conciliação, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112789 Nr: 1378-02.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Romeu Sabioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY Brasil Serviços Ltda.

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

- OAB:12575 MT

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para manifestação nos presentes autos acerca do bloqueio judicial de 

ativos financeiros do(s) requerido(s) realizado pelo sistema Bacenjud 

conforme documentos de fls. 271/273, bem como para eventual 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119370 Nr: 7044-81.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolinda Cardoso da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do laudo 

pericial de fls. 108/110, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113617 Nr: 2127-19.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Pego de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Moveis e Eletrodomesticos Ltda, 

Positivo Informatica S.A.

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Cristina Gonçalve Pires 

- OAB:17.603/A-MT, Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT, 

Mauricio Ricardo Alves - OAB:15523/MT, Roberta da Cruz Forlani - 

OAB:281.920, Wilson Roberto Peixoto Junior - OAB:8032-B/MT

 Vistos.

 Considerando que a parte Requerida liquidou o saldo devedor, o processo 

será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 160759 Nr: 6487-89.2017.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos de Oliveira Dias, Marcelo Lincoln Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Lincoln Alves Silva, Ednei Paes Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elpidio Moretti Estevam - 

OAB:4877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12.192-MT, Luciano Silles Dias - OAB:171939

 Vistos.

Redesigno a audiência de instrução para o dia 26 de março de 2018, às 

13:00 horas, tendo em vista que na data anteriormente designada, isto é, 

19 de fevereiro de 2018, a Corregedoria Geral de Justiça estará 

realizando serviços correicionais nesta Comarca, conforme Edital 

nº01/2018-CGJ da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

 Intime-se novamente a testemunha Eduardo Porto Machado, no endereço 

indicado na inicial, acerca da redesignação da audiência.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130138 Nr: 5217-98.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Augusto Rebouças

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arilton Faustino de Aquino - 

OAB:4589-B/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 64v, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001977-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. L. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. L. D. C. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

Processo: Processo: 1001977-16.2017.8.11.0007 PJE Valor causa: R$ 

937,00 Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO REQUERENTE:FRANCISCO 

FERREIRA LIMA FILHO, brasileiro, casado, serviços gerais, portador da 

carteira de identidade nº 1677015-3, órgão expedidor SSP/MT, inscrito no 

cadastro de pessoas físicas sob o nº 013.545.791-27, residente e 

domiciliado na Rua Ln-1, nº 109, Bairro Setor Industrial, município de Alta 

Floresta - MT, CEP: 78580-000. ADVOGADO: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso REQUERIDO: MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO LIMA, 

brasileira, casada, profissão ignorada, portador da carteira de identidade 

RG e CPF nº ignorados, endereço eletrônico ignorado, endereço ignorado 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA REQUERIDA, acima qualificado(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

responder aos termos da presente, consignando expressamente que, 

caso não ofereça contestação no prazo legal, se presumirão como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO promovida por FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO em 

face de MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO LIMA, onde o requerente 

Srº. FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO casou-se com a requerida 

Srª.MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO LIMA, no dia 18 de setembro de 

1986, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de 

casamento em anexo. A separação de fato do casal ocorreu cinco meses 

após o casamento, quando o requerente saiu do Maranhão e foi para a 

cidade de Monte Dourado no Pará, com intuito de buscar um irmão, todavia 

não retornou para sua casa, passou a trabalhar em garimpos, somente em 

2002 retornou ao Maranhão. Na constância do matrimônio, o casal não 

teve filhos, não adquiriram bens, tampouco dívidas. DOS PEDIDOS: Ex 

positis, requer à Vossa Excelência: a) Os benefícios da Justiça Gratuita, 

com fulcro no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 

e 99 da Lei nº 13.105/2015 – novo CPC, pois o requerente não possui 

condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua 

família, consoante declarações de hipossuficiência em anexo; b) A 

designação de audiência de conciliação e mediação, conforme preceitua o 

art. 694 do NCPC; c) Que seja realizada citação edilícia, haja vista que o 

requerente não possui o endereço da requerida, com fulcro no Art. 256. “ 

A citação por edital será feita: II - quando ignorado, incerto ou inacessível 

o lugar em que se encontrar o citando”; d) A intimação pessoal da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para todos os atos do 

processo;e) Decretar o divórcio do casal FRANCISCO FERREIRA LIMA 

FIHO e MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO LIMA, na forma do art. 226, § 

6º, da Constituição Federal, expedindo-se mandado de averbação do 

divórcio ao Cartório competente; f) Por fim, requer a condenação da 

requerida nas verbas de sucumbência, consistente no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, a serem depositados em 

dinheiro em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em 

conta do Banco do Brasil, Agência: 3834-2, Conta Corrente: 1041050-3. 

Despacho/Decisão: "Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

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

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. O presente feito 

deverá tramitar sob SEGREDO DE JUSTIÇA, tendo em vista o disposto no 

inciso II, do art. 189 do NCPC. CITE-SE a parte requerida via edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, para responder aos termos da presente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando expressamente que, caso não 

ofereça contestação no prazo legal, se presumirão como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Transcorrido "in albis" o prazo do parágrafo 

anterior, sem o aporte da resposta da parte requerida, NOMEIO como 

curador especial a pessoa do Defensor Público, que deverá ser intimado 

pessoalmente para apresentação de resposta, no prazo legal. Decorrido o 

prazo de resposta, certifique-se e, em seguida, conclusos. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

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

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Simone Aparecida Linares, 

digitei. Alta Floresta, 30 de outubro de 2017 Marise Ivete Wottrich Bocardi 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: AV. ARIOSTO DA RIVA, 1987 - TELEFONE: (66) 

3512-3600

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 192301 Nr: 11892-23.2014.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Barra do Garças, JOÃO BATISTA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauber Alves Peixoto de 

Faria - OAB:19165-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA DIRETORIA DO FÓRUM

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 11892-23.2014.811.0004 – COD. 192301

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

PARTE RÉQUERIDA: Juízo de Direito Diretor do Foro da Comarca de Barra 

do Garças

 INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Os proprietários atuais, primitivos e 

possíveis interessados acerca da averiguação das transcrições nº 9.265, 

1.108, 5.360, 8.117, e das matrículas nº 4.301, 38.054, 43.650, 43,652, 

43.934, 43.951, 44,014, 44.055, 44.061, 44.062, 44.132, 44.133, 45.045, 

45.126, 45.740, 46.509, 46.510 e 51.020, todas do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, sendo eles: MIGUEL BENITO 

PEREZ, brasileiro naturalizado, casado, portador do RG. nº 

4.997.012-SSP/SP, e CPF nº 633.121.358-34, industriário; MANOEL 
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SIMÕES, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do RG. nº 

4.815.463-SSP/SP, e CPF nº 799.069.668-05; ODONIAS ALVES LINS, 

brasileiro, solteiro, pecuarista, portador do RG. nº 9.163.277-SSP/SP, e 

CPF nº 036.792.958-98; MÁRIO STEFFEN, brasileiro, desquitado, 

comerciante, portador do RG. nº 510.173-SSP/SP, e CPF nº 

065.360.438-53; MARIA MERCEDES PACCOLA, brasileira, solteira, 

professora, portadora do RG. nº 1.935.864-SSP/SP, e CPF nº 

545.786.121-04; JOSÉ FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, 

pecuarista, portador do RG. nº 497.644-SSP/MT, e CPF nº 632.875.041-53; 

LAECE CARDOZO DE DEUS ARANTES, brasileira, casada, portadora do 

RG nº 111.778-SSP/SP, e CPF nº 236.000.551-00; SÓ CIMENTO LTDA, 

CNPJ nº 21.845.250/0002-83; DISTRIBUIDORA VENDA NOVA LTDA, CNPJ 

nº 25.683.343/0001-29; RENATO DE MOURA RICARDO, casado, portador 

do RG nº 1.366.659-SSP/MG, e CPF nº 370.128.196-34; CELSO PACHECO 

DE MOURA, casado, portador do RG nº M-162.806-SSP/MG, e CPF nº 

156.703.256-72; CELSO RICARDO DE MOURA, casado, portador do RG nº 

M-16.61-SSP/MG, e CPF nº 001.052.956-04; JOÃO BATISTA NOGUEIRA, 

casado, pecuarista, portador do RG nº 545.245-SSP/GO, e CPF nº 

142.789.791-34; ARMANDO LUIZ BRUNETTA, solteiro, agricultor, portador 

do RG nº 980.400-SSP/MT, e CPF nº 621.156.501-15; MARIA ELIANA 

GUILHERMETTI DE CARVALHO, brasileira, casada, portadora do RG nº 

3.585.403-7-SSP/SP, e CPF nº 883.491.109-10; ANTONIO JOSÉ DE JESUS, 

brasileiro, desquitado, portador do RG nº 366.386-SSP/GO, e CPF nº 

208.727.801-63; ROSILENE VIEIRA BRAGA DE SOUZA, brasileira, casada, 

portadora do RG nº 1.139.926-0-SSP/MT, e CPF nº 847.860.861-34; 

SIDNEY ADRIANO TIRLONI, brasileiro, casado, portador do RG nº 

1.053.154-8-SSP/MG, e CPF nº 776.658.301-10; ANDRÉ ANTONIO 

LAZAROTTO, brasileiro, casado, portador do RG nº 5.985.500-0-SSP/PR, 

e CPF nº 621.155.371-49; N.S. PRESTADORA DE SERVIÇOS BRAÇAIS 

LTDA, CNPJ nº 02.526.328/0001-71; IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO, 

brasileiro, casado, portador do RG nº 12.329.230-SSP/SP, e CPF nº 

001.887.058-99; VALMIR AZZOLINI, brasileiro, casado, portador do RG nº 

794.944-SSP/MT, e CPF nº 879.269.701-15; ANGELO DOS PASSOS 

OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador do RG nº 701.158-SSP/MT, e CPF 

nº 495.745.901-00; WILSON BATISTA BORGES DA COSTA, brasileiro, 

solteiro, portador do RG nº 1197040-SSP/GO, e CPF nº 253.019.421-15; 

KÁSSIA CRISTINA DA SILVA COELHO, brasileira, solteira, portadora do 

RG nº 1001280-0-SJ/MT, e CPF nº 666.705.511-34; JOSÉ LUIZ SILVA DA 

SILVA, brasileiro, casado, portador do RG nº 1.022.213.498-SSP/RS, e 

CPF nº 378.280.371-04

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos proprietários atuais, primitivos e possíveis 

interessados acerca da averiguação das transcrições nº 9.265, 1.108, 

5.360, 8.117, e das matrículas nº 4.301, 38.054, 43.650, 43,652, 43.934, 

43.951, 44,014, 44.055, 44.061, 44.062, 44.132, 44.133, 45.045, 45.126, 

45.740, 46.509, 46.510 e 51.020, todas do Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Barra do Garças/MT.

 RESUMO DA INICIAL: Às fls. 04/06 - autos código 192301 - Diretoria do 

Foro

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS. 1. REITERE-SE os expedientes de fls. 178, 

184, 190, encaminhados ao Tabelião da 1ª Serventia Notarial e Registral de 

Bom Jardim de Goiás/GO, para que no prazo de 05 (cinco) dias encaminhe 

o documento requerido por este Juízo, sob pena de incorrer o funcionário 

responsável, conforme o caso, em crime de desobediência, (art. 330 do 

Código Penal). 2. Ademais, CUMPRA-SE os itens IV e VI da decisão de fl. 

183 na forma antes determinada. 3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roberto Araújo 

Sousa - mat. 8160 - Gestor Adm. 2, digitei.

Barra do Garças - MT, 6 de fevereiro de 2018.

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 139153

Numeração Única: -

Unidade de origem: Barra do Garças

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: Valdecino Vieira da Cruz

Advogado(s): -

Requerido: Vinícius Domingues de Souza

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Barra do Garças para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 19/03/2018 às 15:01

Endereço: Rua Francisco Lira, 1051, Jardim Sena Marques - CEP.: 78600-000

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 142139

Numeração Única: -

Unidade de origem: Barra do Garças

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: Weslei Alves Panta

Advogado(s): -

Requerido: Rozeni Maria da Silva Cabral

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Barra do Garças para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 16/03/2018 às 15:00

Endereço: Rua Francisco Lira, 1051, Jardim Sena Marques - CEP.: 78600-000

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267063 Nr: 17385-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRMCdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mayruna Siqueira 

Belém - OAB:MT 15.672

 Vistos. HOMOLOGO o acordo parcial acima entabulado, haja vista que 

atende aos interesses da criança. DETERMINO seja realizado novo estudo 

psicossocial com a criança e sua família envolvida, inclusive o padrasto, 

com periodicidade mensal. CUMPRA-SE a determinação anterior de 

acompanhamento psicológico, inclusive com o padrasto, item 1, da decisão 

de fl. 78. Após a juntada dos laudos, vista ao Ministério Público e às 

partes. NOTIFIQUE-SE à Diretora da Escola Laurita Martins, com urgência”. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264100 Nr: 15581-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRMCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

 1. Cuida-se de busca e apreensão da menor MARIA EDUARDA MARTINS 

DA SILVA ajuizada por LANA RANIELY MARTINS CUNHA DA SILVA em 

face ROSALINA RODRIGUES DA SILVA.

2. Antes mesmo da citação da requerida a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fls. 27).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. Sem custas e honorários, uma vez que defiro a Gratuidade da Justiça, 
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nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015.

 6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217426 Nr: 1290-02.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Coelho de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c 

indenização por danos morais ajuizada por PAULO ROBERTO COELHO DE 

MORAES em face de ARMANDO CARLOS.

2. À fl. 76 a parte requerente postula pela extinção do processo em razão 

da perda do objeto, vez que o requerido pagou a indenização, mediante 

compra do imóvel desígnio da presente lide, bem como requer a 

suspensão de restrição imposta à matrícula do imóvel.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Compulsando os autos verifica-se a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez 

que se constata a perda do objeto da presente demanda.

5. Neste sentido, a jurisprudência tem o seguinte entendimento:

“O interesse processual, cuja existência é indispensável, se existiu no 

início da causa, mas não está presente no momento da sentença, motiva a 

rejeição da ação. (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 

200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 173/126)”.

DISPOSITIVO

6. Diante do exposto, por tudo mais do que os autos constam e pela perda 

do objeto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015.

7. CUSTAS e HONORÁRIOS pelo requerido.

8. DETERMINO o cancelamento de eventual averbação da presente ação 

nas matrículas nº 33.448 e 33.449.

 9. CANCELO a audiência designada para o dia 21 de fevereiro de 2018.

 10. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

11. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269610 Nr: 744-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Construtora e Empreendimentos Ltda, 

Paulo Tarso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO dos bens, descrito na inicial à fl. 04v, sendo: 

a)MARCA LIEBHERR BRASILL, MODELO BETONEIRA HIDRAULICA HTM 

804, SERIE – 804-9474; b)MARCA – LIEBHERR BRASILL, MODELO 

BETONEIRA HIDRAULICA HTM 804, SERIE 804-9473. 11.Executada a 

liminar, CITE-SE a requerida para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme disposto art. 3°, §

§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação que lhe foi dada 

pela Lei 10.931/04.12.O veículo ficará depositado com os representantes 

legais do requerente.13.Caso os representantes legais do requerente não 

levantem o bem logo após a apreensão, estes ficarão a cargo do 

depositário deste Juízo, devendo o autor ressarcir eventuais gastos na 

manutenção dos objetos apreendidos.14.CONCEDO ao oficial de Justiça a 

prerrogativa insculpida no art. 212, §2º, CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270751 Nr: 1496-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJPS, IPS, PVPS, FTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Vinicius Camargo dos 

Santos - OAB:19899/O-MT, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 17 DE 

ABRIL DE 2018, às 17h30min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos 

do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu advogado e 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se for o caso.

3. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015).

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição, 

ressaltando-se que o não comparecimento da parte autora acarretará o 

arquivamento do pedido, enquanto a ausência do réu importará em revelia, 

além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º, da Lei 

nº. 5.478/68.

5. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. FIXO os alimentos provisórios à razão de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente no país, que deverão ser repassados diretamente à 

Requerente, até o dia 10 (dez) de cada mês, em consonância com o 

disposto no artigo 4º da Lei 5.478/68, tendo em vista o conjunto probatório 

dos autos.

7. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 267802 Nr: 17869-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMF, JKPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DER, DGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Mariano de Castro 

Silva - OAB:MT 19.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C 

ANULAÇAÇAO DE REGISTRO CIVIL CUMULADA COM PEDIDO DE 

ALIMENTOS movida por P.M.P. representado por JÉSSICA KAROLYNE 

PEREIRA MARIANO em desfavor de DENISON ELZON ROSA E DEYBSON 

GOMES FERREIRA, partes já qualificadas.

Citem-se os requeridos nos endereços declinados às folhas 04, bem como 

INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação que DESIGNO PARA O DIA 

04 DE ABRIL DE 2017, às 12h30min (horário oficial de Mato Grosso), nos 

termos do art. 695, do C.P.C.

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, C.P.C.
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Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do C.P.C.

 Ante a ausência de prova do vínculo parental entre o menor e o primeiro 

requerido, deixo, por hora de fixar os alimentos provisórios.

Para o ato deverão ser intimadas as partes bem como o Ministério Público 

Estadual.

Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, 

inciso II, do C.P.C.

Por fim, DEFIRO aos requerentes, os benefícios da Gratuidade da Justiça, 

nos termos do art. 99, § 3º, do C.P.C.

Citem-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 268246 Nr: 18210-17.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Raquel Lima Ramos, APARECIDO MAICON 

MOREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilice da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR movida entre as 

partes qualificadas nos autos, conforme argumentos lançados às folhas 

04/08.

Considerando a míngua de documentos constantes dos autos, postergo a 

análise do pedido de substituição de curador provisório para após o 

cumprimento dos atos abaixo mencionados:

 a) Determino, seja o mais breve possível elaborado estudo psicossocial 

pela equipe multidisciplinar Forense, a fim de que confeccionem laudo 

psicossocial, se atentado os nobres profissionais para realizar as 

seguintes diligências:

 ? Realizar inspeção in loco na residência do interditando;

? Verificar as condições e forma em que está vivendo o interditando

? Realizar entrevista pessoal com o interditando, sua curadora e a 

requerente.

? Avaliar a personalidade do interditando;

? Verificar se a Curadora atual senhora Marilice da Costa Lima possui 

condições para continuar desenvolvendo o mumus de Curadora, atribuído 

nos autos cód. 197458.

B) DETERMINO, ainda, seja realizado auto de constatação “in loco” do 

interditando, via oficial de justiça. No mesmo ato, deverá o nobre meirinho, 

citar as partes requeridas pessoalmente, para que tome ciência da 

presente demanda, fixando o prazo de cinco 15 (quinze) dias para 

eventual impugnação do pedido, na forma do art. 752 do C.P.C.

c) Ainda, cumprida as determinações anteriores e acostado o laudo, 

ouça-se, o Ministério Público, conforme o disposto do § 1o do art. 752, do 

Código de Processo Civil.

d) Por fim, DEFIRO aos requerentes, os benefícios da Gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do C.P.C.

Citem-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 200752 Nr: 4241-03.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileuza Ferraz do Nascimento, Edinei Rodrigues 

Barbosa, Hortência Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida & Previdência

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por EDILEUZA FERRAZ 

DO NASCIMENTO E OUTROS em desfavor de BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A.

Deferida a gratuidade às partes, conforme preceitua o artigo 90 do CPC, 

na forma contida na sentença de folhas 122/123, determino seja 

certificado o trânsito em julgado, bem como seja procedido ao 

arquivamento do feito com as baixas de estilo.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217411 Nr: 1281-40.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Maria Nogueira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucenilton Ferreira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação nos autos requerendo o que de direito, no prazo de 05 ( 

cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 253214 Nr: 8511-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOdS, JOdS, EOdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposto por L.O. DE S. E J.O DE S. 

REPRESENTADOS ELANIA OLIVEIRA DE ABREU em desfavor de JACY 

PEREIRA DE SOUSA, todos qualificados nos autos.

Intimem-se as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias informem às 

provas que pretendem produzir.

 Em seguida, ouça-se o Ministério Público, pelo prazo legal, forte no artigo 

178 e seguintes do Código de Processo de Civil,

 Após, voltem-me para saneamento ou prolação de sentença.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 267970 Nr: 17985-94.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes Rodoviários de Carga BM Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali Brasil Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cesar Souza Lima - 

OAB:13114-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelos fatos e fundamentos acima expostos indefiro o pedido de benefício 

da gratuidade da justiça, suplicado pelo requerente, devendo, portanto, 

intimá-lo para que, no prazo de até 30 (trinta) dias recolha as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo 

sem julgamento do mérito, conforme o que dispõe o item 2.14.2.1, da 

Seção 14 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso, cabendo anotar: “2.14.2.1 – Não havendo 

preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará 

o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do 

mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário 

a anotação na Central de Distribuição. (redação mantida conforme o 

Provimento nº 82/14-CGJ pelo Provimento nº 91/14-CGJ)”Após, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me concluso para 
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decisão.Intime-se.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85955 Nr: 9088-92.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Alves de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josias Santana de Oliveira - 

OAB:, Vasty Balbina da Silva - OAB:

 Impulsiono os presentes autos, por determinição judicial, para abrir vistas 

às partes para manifestarem sobre a atualização do valor da avaliação, 

conforme folhas 55 dos autos, pelo prazo de cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170971 Nr: 3513-30.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Máximo Antônio Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ PAULO 

GONSALVES DE REZENDE, para devolução dos autos nº 

3513-30.2013.811.0004, Protocolo 170971, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261661 Nr: 14032-25.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Oliveira Costa, Marlene Bueno de 

Sousa, João Inácio da Costa, Celina Inácio de Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTA 

LOURENÇO SILVA,  para  devo lução  dos  au tos  n º 

14032-25.2017.811.0004, Protocolo 261661, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69910 Nr: 3335-91.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Alves Neto Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salomão Lino Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB: 

20.635/MT, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521, Raul Darci 

Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO BATISTA DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 3335-91.2007.811.0004, 

Protocolo 69910, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174300 Nr: 7650-55.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Rodrigues Macário Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DÉBORA SUZANA 

RAMOS DE MORAES ARMANDO, para devolução dos autos nº 

7650-55.2013.811.0004, Protocolo 174300, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239164 Nr: 15615-79.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Siqueira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar David de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos dos Santos Silva Junior 

- OAB:21662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARDOSO DE 

MORAES - OAB:15294

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL CARDOSO 

DE MORAES, para devolução dos autos nº 15615-79.2016.811.0004, 

Protocolo 239164, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 268520 Nr: 18412-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abreu Terraplanagem e Transportes Lda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da tutela de urgência 

de forma incidental, da maneira como pretendida na inicial, posto que, 

como dantes já alinhavado, as meras alegações da parte, desprovidas de 

uma comprovação documental de sua veracidade, não podem conduzir o 

juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, ainda que tais 

alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada. Tendo a presente decisão sido 

proferida no decorrer do plantão forense, determino que, assim quando do 

retorno do expediente ordinário, sejam os autos remetidos ao Juiz Natural 

para seu impulsionamento. Intime-se o impetrante. De Água Boa para Barra 

do Garças, 28 de Dezembro de 2017

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 267145 Nr: 17437-69.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Aparecida Lacerda Fulantti Mundim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Martins Mudim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos.

No caso em tela, não obstante esse juízo possuir competência para 

processar e julgar este tipo de pedido verifica-se que a petição inicial não 

poder ser recebida na forma em que fora apresentada.

 Isso porque a Requerente apresenta requisitos que por si só não são 

passíveis de deferimento ou restaram irresolutos. É o caso do pedido de 

assistência judiciária gratuita, além dos alimentos provisórios.

Deste modo, a parte autora deverá comprovar nos autos a dependência 

econômica em relação ao Requerido, além de seus rendimentos, a fim de 

sustentar o pedido de pagamento de alimentos provisórios.

Deverá ainda, comprovar nos autos a hipossuficiência alegada ao 

requerer a assistência judiciária gratuita.
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Destarte, intime-se o requerente, por meio de sua procuradora, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias proceda a emenda à inicial, visando a 

regularização dos itens acima apontados, sob pena de extinção e 

arquivamento do pedido, na forma do Parágrafo Único do artigo 321 c/c 

artigo 485, I, todos do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 171485 Nr: 4211-36.2013.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Antônio Noebel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS - OAB:84314/Sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA TAKISHITA 

Martins da Fonseca - OAB:12203

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em face de EDIO ANTÔNIO NOEBEL, 

qualificados nos autos.

 Recebo o feito e determino o seu regular processamento.

 Em consulta ao sitio do Poder Judiciário de Mato Grosso, constato que o 

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos cód. 

160351 fora julgado manifestamente improcedente, conforme decisão 

Monocrática inclusa, razão pela qual, não subsistem as alegações 

ventiladas às folhas 38/41.

Posto isto, determino seja certificado se houve o pagamento integral do 

débito, no prazo de 05 dias, contado da efetivação da liminar de folhas 33, 

na forma do § 2o do Artigo 3º do Decreto Lei n. 911/69.

 Posteriormente, por impulsionamento, em obediência ao contraditório, 

intimem-se as partes para que, querendo, se manifestem pelo prazo 

comum de 05 (cinco) dias.

 Após, conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 263201 Nr: 15000-55.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYME GARCIA OLIVEIRA - 

OAB:401568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ausente a prova da pobreza correto se assevera o indeferimento da 

gratuidade.” (grifei) Pelos fatos e fundamentos acima expostos indefiro o 

pedido de benefício da gratuidade da justiça, suplicado pelo requerente, 

devendo, portanto, intimá-lo para que, no prazo de até 30 (trinta) dias 

recolha as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme o que dispõe o 

item 2.14.2.1, da Seção 14 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, cabendo anotar: “2.14.2.1 

– Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria 

certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do 

julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela 

secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de Distribuição. 

(redação mantida conforme o Provimento nº 82/14-CGJ pelo Provimento nº 

91/14-CGJ)”Após, com ou sem manifestação, certifique-se e volte-me 

concluso para decisão.Intime-se.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 266950 Nr: 17336-32.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondon Cerqueira de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYME GARCIA OLIVEIRA - 

OAB:401568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por ausência 

dos requisitos legais. Por outro lado, DEFIRO o pedido de inversão do ônus 

da prova. CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para 

o dia 04 DE abril DE 2018, ÀS 14h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para a contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. Realizada a autocomposição, lavre-se 

por termo e voltem-me concluso para a devida homologação (art. 334, 

§11º, CPC/2015).Não havendo composição entre as partes, decorrido o 

prazo para contestação, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.Por fim, DEFIRO ao requerente, os benefícios da Gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do C.P.C.Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211232 Nr: 10214-36.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Digital Serviço de Publicidade e Comunicação 

Visual Ltda Me, Walter Evangelista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de penhora, 

avaliação e intimação, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), através da 

Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256714 Nr: 10684-96.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMCRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GOBATTI CALÇA - 

OAB:13.745, Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 80047 Nr: 3442-04.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omar de Oliveira Júnior, Omar Barbosa de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B
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 PROCESSO Nº 3442-04.2008.811.0004 – CÓDIGO Nº 80047

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por SICOOB 

ARAGUAIA – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

LOJISTAS, DO VESTUÁRIO E CONFECÇÕES DE BARRA DO GARÇAS em 

face de OMAR DE OLIVEIRA JÚNIOR E OMAR BARBOSA DE OLIVEIRA, 

todos já qualificados nos autos.

Conforme se extrai dos autos, às fls. 241, determinou-se a intimação do 

procurador do exequente para, no prazo assinalado, efetuar o 

recolhimento devido ao Meirinho no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

pelo instrumento de guia competente a ser expedida junto ao sítio 

eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntando-se, 

posteriormente, o comprovante de pagamento aos autos.

Destarte, o patrono do exequente quedou-se inerte, transcorrendo o 

prazo determinado para o cumprimento da diligência, sem o depósito 

esperado, como consta na certidão de fls. 243.

Manifestando-se nos autos, às fls. 244/245, a parte exequente informou a 

impossibilidade momentânea de cumprir o determinado, alegando 

impedimento técnico no sítio eletrônico deste Tribunal para que pudesse 

realizar o pagamento devido, e juntando demonstrativo às fls. 246.

Às fls. 247, houve despacho deste Juízo determinando nova intimação do 

exequente, de forma pessoal, para dar prosseguimento no feito, em prazo 

fixado, oportunizando-se o saneamento do empecilho informado e 

posterior cumprimento da diligência imposta. Intimada, a parte exequente, 

novamente, permaneceu inerte, impossibilitando o prosseguimento da 

demanda, conforme assenta a certidão de fls. 252.

 Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma ação judicial, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir a determinação 

exposta às fls. 241, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito, conforme leciona o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169469 Nr: 1558-61.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Chiavagatti Francisquelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 Processo nº 1558-61.2013.811.0004 – Código 169469

Vistos.

Considerando o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, às fls. 

209, INTIME-SE o autor MARCELO CHIAVAGATTI FRANCISQUELLI para 

manifestar, na observância do prazo legal, acerca da decisão proferida 

em segunda instância.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 192296 Nr: 11888-83.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ionilton da Cunha Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - OAB:MT 

15.020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - OAB:MT 12.090-A, 

Paulo Eduardo Dias de Carvalho - OAB:MT 13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 11888-83.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 192296

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

BANCO BRADESCO S/A em face de IONILTON DA CUNHA NEVES.

Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado na 

peça processual apresentada pelo próprio exequente às fls. 27/29, 

pactuando o adimplemento da obrigação contraída na cédula de crédito 

bancário fornecida pela instituição financeira, ora exequente, ao 

executado, bem como demais disposições acertadas entre os polos desta 

ação.

É o sucinto relatório.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados às 

fls. 27/29, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Ademais, atendendo pedido expresso na transação efetuada, SUSPENDO 

a presente execução até que se comprove o cumprimento, pelo 

executado, da integralidade do que foi acordado, a fim de se resguardar o 

direito de crédito do exequente, nos termos do art. 922 do CPC. Findo o 

prazo estabelecido no acordo, sem o adimplemento da obrigação, 

retome-se o curso do processo, em obediência ao parágrafo único do 

mesmo dispositivo legal.

Custas e demais despesas processuais serão quitadas pelo executado, 

conforme se verifica às fls. 29 da composição extrajudicial.

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

anotações de costume.

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

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254316 Nr: 9170-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liomar Alves da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rogerio Bastos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9170-11.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 254316

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO movida por LIOMAR ALVES DA LUZ 

em face do ESPÓLIO DE ROGÉRIO BASTOS DE SOUZA.

Conforme se extrai dos autos, às fls. 36, fora proferido despacho, no 

sentido de receber a inicial, citando os herdeiros e legatários, além de 

nomear o requerente como inventariante, determinando sua intimação, 

desde já, para que, após o compromisso firmado em termo, prestasse as 

primeiras declarações no prazo assinalado. Ademais, fora determinada a 

intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público - caso houvesse 

herdeiro incapaz -, para o resguardo de seus interesses, ou 

testamenteiro, se houvesse testamento com declarações de última 

vontade do de cujus.

 Destarte, firmado o termo de compromisso às fls. 39, o ora inventariante, 

intimado por meio de seu patrono às fls. 40, quedou-se inerte quanto à 

apresentação de suas primeiras declarações, transcorrendo o prazo 

assinalado para o cumprimento da diligência determinada por este Juízo, 

conforme certidão às fls. 41. Ressalta-se que deixar de promover os atos 

e diligências incumbidas a parte autora de uma ação judicial, abandonando 

a causa por mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, 

como prevê o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o inventariante, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, 
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apresentando suas primeiras declarações, conforme já determinado, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o art. 485, III, 

do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5828 Nr: 84-85.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEC - Instituição Diamantinense de Ensino & 

Cultura, Espólio de Oswaldo Soler, Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 84-85.1995 – Código 8528

Vistos.

Defiro o pedido de dilação de prazo.

Dessa forma, após transcorrido 30 (trinta) dias desta decisão, intime o 

exequente.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 79627 Nr: 3029-88.2008.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSSSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3029-88.2008 – Código 79627

Vistos.

Trata-se de pedido de abertura de inventário, desencadeado pela 

inventariante Joelma Souza de Moraes, visando à partilha dos bens 

deixados por Sueli Souza Silva de Morais.

 Colhe-se dos autos que, diante de sua inércia, Joelma Souza de Moraes 

foi desconstituída do cargo de inventariante, sendo, por conseguinte, 

nomeada Terlia de Souza Morais, conforme decisão de fls. 166/166v.

Ato contínuo, a nova inventariante, Terlia de Souza Morais, foi intimada 

para apresentar as primeiras declarações (fl.72).

Às fls. 174/177, foi juntando aos autos petição apresentando as primeiras 

declarações. Contudo, a petição é assinada apenas pelo Dr, João Bento 

Júnior.

Pois bem. Não obstante o artigo 620, §2º do Código de Processo Civil 

autorizar que as primeiras declarações possam ser apresentadas por 

petição escrita, esta deve ser feita por procurador com poderes 

especiais, o que não se vislumbra nos autos, pois ausente mandado de 

procuração com poderes para tanto.

Dessa forma, intime-se pessoalmente a inventariante para que regularize o 

feito, aportando procuração deferindo poderes especiais, sob as penas 

da lei.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 92656 Nr: 6484-27.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PHSR, HLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOJdS, MSdS, JDdS, MdS-, CdSF, JTdS, 

OJdSN, NCdS, NMCdS, EdSR, NSdS, CCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A, LEONARDO CARVALHO DA MOTA - 

OAB:13302-A/MT, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:10772/O, OTACÍLIO 

JOSÉ FARIA - OAB:16254/5664-A, Sandra Roberta montanher 

Brescovici - OAB:

 PROCESSO 6484-27.2009.811.0004 (CÓD. 92656)

 Vistos.

Diante do decurso do tempo, resta prejudicada a análise do pedido de 

fls.283-verso.

Dessa forma, intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do 

alvará pleiteado nos autos do inventário, afim de que haja o cumprimento 

da obrigação imposta.

 Após, conclusos.

Intime-se.

 Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177712 Nr: 11994-79.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Rivalta, Eldina Rivalta Panzarini, Alaide Rivalta 

Pavaneli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Souza Nascimento, Marco Aurelio 

Stamato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Maria da Silva - 

OAB:240138/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre L.n. barros - 

OAB:235730

 Processo nº 11994-79.2013 – Código 177712

Vistos.

Tendo em visa o falecimento da parte requerida João Souza Nascimento, 

não citado para contestar a ação, defiro o pedido do requerente às fls. 

561/562 para que exclua o Sr. João Souza Nascimento do polo passivo.

De outro turno, intime o autor para que manifeste-se, nos termos do artigo 

351 do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201001 Nr: 4382-22.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaine Pereira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Angela Diniz Linhares Vieira - OAB:MT 

20.099, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA 

GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson Ferreira Coelho 

Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 

7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Sylvia Maria de 

Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 Processo nº 4382-22.2015 – Código nº 201001

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que Gislaine Pereira Souza 

movem contra o Município de Barra do Garças/MT.

Os requerentes apresentaram cálculo da liquidação da sentença, contudo, 

o requerido impugnou alegando excesso de execução juntando laudo 

contábil devidamente assinado por profissional habilidade.

Desta forma, tendo em vista a complexidade da liquidação da sentença, 
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remetam-se os autos à contadoria judicial para que realize o cálculo nos 

moldes da decisão proferida no acordão de fls. 120/125v.

Após, volvam-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226392 Nr: 6712-55.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melchiades Negro Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de penhora, 

avaliação e intimação no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), através da 

Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261621 Nr: 14002-87.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Salazar Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 PROCESSO Nº 14002-87.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 261621

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, com pedido de tutela de evidência, movida por CARLOS 

EDUARDO SALAZAR MARTINS em face de CALCARD ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

Em composição realizada na audiência de conciliação/mediação, no dia 24 

de janeiro do corrente ano, as partes firmaram acordo, identificado no 

termo às fls. 92/93.

É o sucinto relatório.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados às 

fls. 92/93, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Dada a ocorrência de transação antes da sentença, sem custas 

processuais remanescentes, em conformidade com o artigo 90, § 3º, do 

CPC.

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

anotações de costume.

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

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270182 Nr: 1149-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 1149-12.2018.811.0004 - Cód. 270182

Vistos.

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

petição inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito cópia de suas duas últimas declarações de 

imposto de renda, ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 60828 Nr: 3957-10.2006.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Ribeirãozinho - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIMENTO BAHIA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 3957-10.2006.811.0004 – CÓDIGO Nº 60828

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida pelo MUNICÍPIO DE 

RIBEIRÃOZINHO-MT em face de CIMENTO BAHIA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA.

Conforme se extrai dos autos, às fls. 105, consta certidão informando 

que, em razão do atraso no cumprimento da carta precatória encaminhada 

e da consequente demora de sua devolução, foi verificado juntamente 

com o setor de protocolo do juízo deprecado que não houve, até então, 

distribuição da referida comunicação processual, naquela comarca, para o 

devido cumprido.

 Nesta feita, impulsionando o presente feito, determinou-se a intimação do 

patrono do requerente, conforme certidão às fls. 106, para comprovar, 

nos autos, a distribuição da precatória, dada a informação de que tal ato 

não fora efetuado.

Destarte, o advogado da parte requerente quedou-se inerte, 

transcorrendo o prazo determinado para o cumprimento da diligência, sem 

a manifestação esperada, como consta na certidão de fls. 113. 

Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas à 

parte autora de uma ação judicial, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o requerente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a 

respeito do conteúdo da certidão de fls. 106, no sentido de comprovar a 

distribuição da carta precatória ora encaminhada, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 67314 Nr: 883-11.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, José 

Alves Piedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 
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Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B

 PROCESSO Nº 883-11.2007.811.0004 – CÓDIGO Nº 67314

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por SICOOB 

ARAGUAIA – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

LOJISTAS, DO VESTUÁRIO E CONFECÇÕES DE BARRA DO GARÇAS em 

face de GUILHERME RODRIGUES DA SILVA.

Conforme se verifica dos autos, às fls. 144, em atendimento ao pedido 

retro do exequente, foi determinada a intimação do patrono do executado 

por este Juízo, acerca da restrição realizada às fls. 137/138, 

oportunizando-se manifestação do polo passivo na presente ação. 

Destarte, o causídico da parte executada quedou-se inerte, transcorrendo 

o prazo assinalado, sem a manifestação esperada, como consta na 

certidão de fls. 146.

Sem pronunciamento do executado ou de seu patrono, e efetivado o 

procedimento restritivo, via RENAJUD, a intimação da parte exequente 

faz-se necessária para que este Juízo seja informado acerca da 

localização do bem, possibilitando a determinação e expedição do 

mandado de penhora.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a respeito da 

localização do bem apto a ser penhorado.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85438 Nr: 8575-27.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCIEAdBL, AVdS, EBdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8575-27.2008.811.0004 – CÓDIGO Nº 85438

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de REIFORT COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 

ATACADOS DE BATERIAS LTDA – M.E. E OUTROS.

Conforme se extrai dos autos, às fls. 137, foi determinado por este Juízo o 

agendamento de datas para a realização de leilão presencial, a ser 

efetuado pelo Oficial de Justiça desta unidade judiciária em data 

assinalada.

 Posteriormente, às fls. 139, foi informada, em certidão, a impossibilidade 

de cumprimento da determinação do referido despacho, visto que, embora 

o bem estivesse penhorado, não constava a sua avaliação. Além disso, 

não se encontra, nos autos, o endereço atual dos executados, que foram 

citados e intimados por edital para apresentarem o bem de forma a tornar 

possível o procedimento avaliativo, como consta na mesma certidão.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a respeito do 

conteúdo da certidão de fls. 139, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 98256 Nr: 3266-54.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Ferreira Calistro Ltda - Me, Jean Naid 

Dalmagro, José Roberto Calistro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 3266-54.2010.811.0004 – CÓDIGO Nº 98256

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

BANCO BRADESCO S/A em face de COMERCIAL FERREIRA CALISTRO 

LTDA-ME; JEAN NAID DALMAGRO E JOSÉ ROBERTO CALISTRO.

Conforme se extrai dos autos, na tentativa de proceder à intimação do 

executado JEAN NAID DALMAGRO e realizar, ademais, a avaliação dos 

bens indicados pelo exequente, vislumbra-se que ambos os atos restaram 

infrutíferos, visto que, conforme certidão às fls. 149, o referido executado, 

bem como os bens apontados, não puderam ser encontrados pelo Oficial 

de Justiça para que a diligência fosse devidamente cumprida. A partir 

disso, o exequente foi intimado, por meio de seu patrono, para manifestar 

acerca da referida certidão em prazo assinalado por este Juízo.

 Destarte, a parte exequente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

determinado para o cumprimento da diligência, sem a manifestação 

esperada, como consta na certidão de fls. 153. Ressalta-se que deixar de 

promover os atos e diligências incumbidas a parte autora de uma ação 

judicial, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, é motivo de 

extinção do processo, como prevê o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a 

respeito do conteúdo da certidão de fls. 149, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 101637 Nr: 6640-78.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Q-Frango Distribuidora de Alimentos Ltda - ME, 

Silvio Simões de Abreu Netto, Lucas Tupinamba Simões, José Carlos 

Simões, Frederico Tupinamba Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6640-78.2010.811.0004 – CÓDIGO Nº 101637

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de Q’FRANGO DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA –ME E OUTROS.

Conforme se extrai dos autos, às fls. 102, foi determinado por este Juízo o 

agendamento de datas para a realização de leilão presencial, a ser 

efetuado pelo Oficial de Justiça desta unidade judiciária em data 

assinalada.

 Posteriormente, às fls. 104, foi informada, na certidão de fls. 104, a 

impossibilidade de cumprimento da determinação do referido despacho, 

visto que, embora o bem estivesse penhorado, não constava a sua 

avaliação. Além disso, não se encontra, nos autos, o endereço atual dos 

executados, que foram citados e intimados por edital para apresentarem o 

bem de forma a tornar possível o procedimento avaliativo, como consta na 

mesma certidão.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a respeito do 

conteúdo da certidão de fls. 104, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 151752 Nr: 2046-84.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTON MARQUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT N 20.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 PROCESSO Nº 2046-84.2011.811.0004 – CÓDIGO Nº 151752

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de VALTON MARQUES DE BARROS.

Conforme se extrai dos autos, embora conste decisão deste Juízo, às fls. 

125, determinando a penhora do bem indicado, percebe-se que a 

constrição judicial não fora realizada, visto que o imóvel não mais 

pertencente ao executado, fugindo da esfera de titularidade e domínio do 

mesmo.

 Além disso, verifica-se que na ocasião da indicação do bem à penhora, 

às fls. 121, a matrícula juntada já constava a titularidade do imóvel em 

nome de terceiro. Corroborando a isso, a certidão do Oficial de Justiça, às 

fls. 139, informou a inviabilidade do procedimento de penhora do bem, 

assim como a juntada de petição, às fls. 143/145, da Sr.ª MÁRCIA VIEIRA 

DE MORAIS, na qualidade de terceira interessada, e as cópias dos 

registros do imóvel em cartório que instruem tal requerimento, às fls. 

148/150.

 Isto posto, REVOGO a decisão retro, no sentido de não mais promover a 

medida executiva, em virtude da proteção de direitos de terceiro de 

boa-fé, adquirente do bem indicado à penhora.

Destarte, às fls. 151, vislumbra-se despacho deste Juízo, intimando a 

parte exequente para manifestar acerca do pedido de fls. 143/145, sendo 

que a mesma quedou-se inerte, transcorrendo o prazo assinalado para o 

cumprimento da diligência determinada por este Juízo, conforme certidão 

às fls. 154. Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências 

incumbidas a parte autora de uma ação judicial, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

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

Visando a continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a 

respeito desta decisão, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito, conforme o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 158900 Nr: 11653-24.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia C. Gomes Me, Sônia Cleide Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B, Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 17929

 PROCESSO Nº 11653-24.2011.811.0004 – CÓDIGO Nº 158900

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de SÔNIA C. GOMES M.E. E SÔNIA CLEIDE 

GOMES.

Conforme se extrai dos autos, em cumprimento às decisões proferidas por 

este Juízo, às fls. 45 e 61, foram realizadas a penhora e a posterior 

avaliação do bem arrecadado, correspondente a um lote no endereço 

indicado e de acordo com as demarcações discriminadas, procedimentos 

estes identificados às fls. 57 e 69, respectivamente.

Ocorre que abrindo vistas à parte exequente, a fim de que se 

manifestasse acerca do auto de avaliação expedido, esta requereu o 

desentranhamento do mandado de avaliação, às fls. 67, para que fosse 

feita nova avaliação do bem penhorado, alegando necessidade de 

extensão do instrumento avaliativo à casa construída no referido lote. Não 

sendo realizada a penhora do imóvel, impossibilitado está o 

desentranhamento dos autos com o escopo de se efetuar sua avaliação, 

como consta na certidão de fls. 72.

Dessa forma, necessário se faz o procedimento de penhora da residência 

informada para que seja, depois, procedida a respectiva avaliação. Isto 

posto, EXPEÇA-SE mandado de penhora da casa construída ao lote de 

terras já penhorado e avaliado, objeto desta execução e já especificado 

nos autos.

Para todo efeito, INTIMEM-SE as partes, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem nos autos a respeito desta decisão que determina a referida 

penhora.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168322 Nr: 11365-42.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erly Candida da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A, Banco BMG S/A, 

Banco Panamericano S/A, Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, 

Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Diles dos Santos 

Predolin - OAB:OAB/SP-285.526, André Rennó Lima Guimarães de 

Andrade - OAB:MG-78.069, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:84400, CARLA DE PRATO CAMPOS - OAB:OAB/SP 

156.844, Carla Luiza de Araújo Lemos - OAB:RJ 122.249, CARLOS 

ALBERTO DIAS SOBRAL PINTO - OAB:OAB/RJ 83.175, CARLOS 

EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/SP 327.026, Carlos Martins 

de Oliveira - OAB:OAB/RJ 19.608, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT, EDUARDO DE OLIVEIRA GOUVÊA - OAB:OAB/RJ 

59.211, Fábio Roberto de Almeida Tavares - OAB:147.386/SP, 

FELICIANO LYRA MOURA - OAB:21714/PE, Gustavo Nagalli de 

Camargo - OAB:OAB/SP-306.029, Igor Daniel Candalaft Drimus - 

OAB:OAB/SP-216 .196 ,  K layton Munehi ro  Furuguem - 

OAB:OAB/SP-150.062, MAXIMIANO JOSÉ GOMES DE PAIVA - 

OAB:OAB/RJ 24.200, NAYNE CORREA DEVOTTE - OAB:22003/0, 

NELSON MONTEIRO DE CARVALHO - OAB:OAB/RJ 60.359, Paula 

Prates Boggione Guimarães - OAB:MG - 127.451, Rafael Antônio da 

Silva - OAB:244.223/SP, Rodrigo Ayres Martins de Oliveira - 

OAB:OAB/RJ 100.391, ROGERIO WILLIAM BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/RJ 73.167, VINICIUS MARI - OAB:OAB/RJ 75.232

 Processo nº 11365-42.2012– Código 168322

Vistos.

Defiro o pedido retro (fls. 420), expeça-se o necessário para a 

transferência da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) ao Banco BMG.

Intime-se. Cumpra-se.

Após, transitada em julgado a homologação da desistência, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169757 Nr: 1909-34.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1909-34.2013 – Código 169757

Vistos.

Intime o autor para que atualize o valor da causa nos moldes da decisão 

dos embargos, transladada às fls. 79/83, e requerer o que entender de 

direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176944 Nr: 11058-54.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel José Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 11058-54.2013.811.0004 – CÓDIGO Nº 176944

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

BANCO BRADESCO S/A em face de MANOEL JOSÉ FONSECA.

Conforme se verifica dos autos, às fls. 83, foi determinada a intimação do 

exequente por este Juízo, por meio de seu patrono, para requerer a 

citação do executado na forma legal, acompanhando, o provimento 

jurisdicional, de informações com o endereço do executado, extraídas do 

sistema de consulta INFOJUD, conforme se vislumbra às fls. 84.

 Destarte, a parte exequente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

determinado para requerer o que entender de direito, sem a manifestação 

esperada, como consta na certidão de fls. 86. Ressalta-se que deixar de 

promover os atos e diligências incumbidas a parte autora de uma ação 

judicial, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, é motivo de 

extinção do processo, como prevê o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

por meio de seu procurador, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

nos autos a respeito do que se informa às fls. 83/84, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, 

III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179474 Nr: 1469-04.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. V. SOUZA CEREAIS, Francisco Newton 

Mauerverck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1469-04.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 179474

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

BANCO BRADESCO S/A em face de C.V SOUZA CEREAIS E FRANCISCO 

NEWTON MAUERVERCK.

Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado na 

peça processual apresentada pelo próprio exequente às fls. 78/79, 

pactuando o adimplemento da obrigação contraída na cédula de crédito 

bancário fornecida pela instituição financeira, ora exequente, aos 

executados, por meio de contrato.

É o sucinto relatório.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados às 

fls. 78/79, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Omissas à composição efetuada, as custas e demais despesas 

processuais serão rateadas entre exequente e executados.

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

anotações de costume.

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

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190740 Nr: 10834-82.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irotido Albano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ana Maria Gomes Lira, Ana Patrícia 

Lira da Silva, Adelino Sousa Lira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10834-82.2014– Código 190740

Vistos.

Intime-se a parte autora acerca das certidões retro.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 195275 Nr: 676-31.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Administradora de Consórcio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 PROCESSO Nº 676-31.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 195275

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por MARIA 

APARECIDA ALVES SANTANA em face de ITAÚ ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA.

Conforme se extrai dos autos, o executado juntou comprovante de 

depósito judicial, às fls. 156, no importe de R$ 754,60 (setecentos e 

cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), atendendo a determinação 

deste Juízo, em decisão às fls. 152, que, embora tenha julgado 

parcialmente procedente a pretensão, reconheceu a existência de débito 

remanescente do executado no referido valor, designando a 

complementação para integral satisfação do direito de crédito do 

exequente.

Ademais, às fls. 159, o feito fora impulsionado para intimar, às fls. 160, o 

patrono do exequente, via DJE, para manifestar nos autos acerca da 

petição e do documento de fls. 156.

Destarte, a parte exequente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

assinalado para o cumprimento da diligência determinada por este Juízo, 

conforme certidão às fls. 161. Ressalta-se que deixar de promover os 

atos e diligências incumbidas a parte autora de uma ação judicial, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do 

processo, como prevê o artigo. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a 

respeito do conteúdo da certidão de fls. 159, acerca da petição e do 

documento de fls. 156, juntados pelo executado, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito, conforme o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259723 Nr: 12707-15.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Costa Garcia Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lyllia Gabrielly Ferreira Belem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 12707-15.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 259723

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR 

ACIDENTE DE TRÂNSITO movida por RENATO COSTA GARCIA MIRANDA 
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em face de LYLLIA GABRIELLY FERREIRA BELÉM.

Conforme se extrai dos autos, na tentativa de proceder a citação da 

requerida – para tomar conhecimento e integrar a relação jurídica da 

presente demanda -, vislumbra-se que esta restou infrutífera, visto que, 

conforme certidão às fls. 55, a requerida não pôde ser encontrada pelo 

Oficial de Justiça para que a diligência fosse devidamente cumprida. A 

partir disso, o requerente foi intimado, por meio de seu patrono, para 

manifestar acerca da referida certidão em prazo assinalado por este 

Juízo.

 Destarte, a parte requerente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

determinado para o cumprimento da diligência, sem a manifestação 

esperada, como consta na certidão de fls. 63. Ressalta-se que deixar de 

promover os atos e diligências incumbidas a parte autora de uma ação 

judicial, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, é motivo de 

extinção do processo, como prevê o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o requerente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a 

respeito do conteúdo da certidão de fls. 55, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito, conforme leciona o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263143 Nr: 14960-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabia Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 14960-73.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 263143

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR 

movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de FABIA 

VIEIRA DA SILVA.

Conforme se extrai dos autos, consta decisão deste Juízo, às fls. 25/29, 

apreciando o pedido de liminar almejado pelo requerente, no sentido de 

deferir a busca e apreensão objeto da presente demanda. No mesmo 

decisum, foi determinada a citação da parte requerida, intimando-a, 

também, para que efetue o pagamento devido da integralidade da dívida 

indicada na exordial, bem como, desejando, apresente contestação, 

estando advertida dos efeitos jurídicos da inadimplência da obrigação, no 

prazo ora assinalado, bem como da decretação de revelia no seu silêncio 

quando findo o prazo legal de defesa.

Às fls. 30/31, o procurador do requerente fora intimado, no prazo 

assinalado, para efetuar o recolhimento devido ao Meirinho no valor de R$ 

36,00 (trinta e seis reais), pelo instrumento de guia competente a ser 

expedida junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

juntando-se, posteriormente, o comprovante de pagamento aos autos.

Destarte, o patrono do requerente quedou-se inerte, transcorrendo o 

prazo determinado para o cumprimento da diligência, sem o depósito 

esperado, como consta na certidão de fls. 32. Ressalta-se que deixar de 

promover os atos e diligências incumbidas a parte autora de uma ação 

judicial, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, é motivo de 

extinção do processo, como prevê o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o requerente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir a determinação 

exposta às fls. 30, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, 

conforme leciona o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267973 Nr: 17988-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Ferreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - BARRA DO GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana da Silva Freitas Ayres - 

OAB:MT 20.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 17988-49.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº: 267973

Vistos.

Trata-se de ação de aposentadoria por invalidez movida por ADIR 

FERREIRA DE SOUSA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS) DE BARRA DO GARÇAS. A parte autora requereu o 

deferimento de tutela provisória, por meio de decisão liminar, no sentido de 

conceder o benefício ao requerente, visto que o mesmo já recebe 

auxílio-doença, motivo pelo qual ensejaria medida perene.

 Alegou, também, o requerente que sempre desenvolveu atividades 

ligadas ao labor braçal, bem como serviços informais, exigindo acentuado 

esforço físico. Em razão da debilidade de saúde apresentada e das 

constantes dores na coluna, atualmente, encontra-se inativo. Ademais, 

salienta que há algum tempo sofrera acidente de trabalho, o qual culminou 

numa doença ocupacional, que o impossibilitou de realizar tarefas 

rotineiras.

 Acrescenta-se ao narrado que o requerente afirma ser pessoa dotada de 

hipossuficiência financeira, tendo, ainda, que suportar diversas despesas 

relacionadas ao tratamento patológico com medicamentos e sessões de 

fisioterapia, o que compromete sua subsistência estando desprovido do 

benefício requerido, fato que motiva o pedido de tutela provisória de 

urgência no caso.

É o relatório. Passo a decidir.

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da 

tutela provisória de urgência, exige-se: i) elementos que evidenciem a 

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

processo.

Embora se observe no caso em tela que o requerente possui a 

probabilidade do direito, com a comprovação da enfermidade e dos danos 

por ela provocados, não consta, nos autos, laudo médico suficiente que 

demonstre, com mínima verossimilhança com os fatos, a impossibilidade 

permanente e definitiva de exercício de funções laborais pela parte 

requerente. Ademais, em perícia realizada pelo órgão competente na 

concessão do benefício – INSS -, em fls. 36, restou comprovado que o 

requerente está apto ao desenvolvimento das atividades outrora 

difundidas, bem como não fora reconhecida a incapacidade para o 

trabalho habitual. Assim, torna-se inviável, de plano, a concessão da 

liminar referente à aposentadoria por invalidez no momento.

 Destarte, não se vislumbra urgência apta a caracterizar perigo de dano e 

que justifique o deferimento da medida liminar anterior ao procedimento 

instrutório, visto que o requerente, sendo atendido por tratamento 

ortopédico específico e comparecendo a sessões de fisioterapia, não tem 

sua saúde comprometida a ponto de oferecer risco pessoal durante a 

instrução e fase decisória do processo.

Ressalta-se, também, que foi requerido, como pedido alternativo, o 

deferimento do benefício de auxílio-doença, sendo anexado atestado 

médico de até 15 (quinze) dias de afastamento de atividades laborais. 

Porém, de acordo com norma própria da Previdência Social, o 

auxílio-doença é benefício social concedido para empregados de empresa 

afastados do trabalho de, no mínimo, 15 (quinze) dias, o que não 

corresponde aos fatos narrados na inicial e, consequentemente, não 

cumpre os requisitos básicos de concessão. Dessa forma, é pedido que 

não merece, liminarmente, guarida jurisdicional.

 Assim, ausentes os requisitos essenciais autorizadores, previstos no 

dispositivo legal do art. 300 do CPC, o indeferimento do pedido liminar de 

tutela de urgência é a determinação de rigor. Isto posto, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência mediante liminar.

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal, com observância das advertências legais dos arts. 335 e 344 do 

Código de Processo Civil.

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, haja 

vista a comprovação da hipossuficiência financeira do requerente, 

conforme declaração às fls 17.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 20111 Nr: 242-67.2000.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Autonorte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Esteves do 

Nascimento - OAB:6.309-GO, FREDERICO AUGUSTO AUAD DE GOMES 

- OAB:14680/GO

 Processo nº 242-67.2000– Código 20111

Vistos.

Intime-se a Fazendo Pública Estadual, conforme preceitua o artigo 183 do 

Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266057 Nr: 16816-72.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andramil Comércio de Cereais Ltda, Vicente de Oliveira 

Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Luiz de Moura - 

OAB:19.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a desistência da ação, 

manifestada às fls. 61, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.Sem 

custas.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018. Carlos Augusto 

Ferrari Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270456 Nr: 1317-14.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACOF, ACCdOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 1317-14.2018.811.0004 - Cód. 270456

Vistos.

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

petição inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito cópia de suas duas últimas declarações de 

imposto de renda, ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266389 Nr: 16994-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIENNE FARIA DA PENHA - 

OAB:21989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204655 Nr: 6407-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poliana Luzia da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fran Karlos de Oliveira - 

OAB:21.222 OAB/MT, Krislian Layson de Oliveira - OAB:, Valéria 

Graciano dos Santos Franzão - OAB:37.505

 Dessa forma e por todo o exposto, julgo procedente a pretensão 

delineada na petição inicial, para declarar rescindido o contrato entabulado 

entre as partes, consolidando nas mãos da DISAL – Administradora de 

Consórcio LTDA, o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o veículo 

apreendido, cujo apreensão liminar torno definitiva, em conformidade com 

as disposições contidas no artigo 3º, §1º do Decreto-Lei 911/69, 

resolvendo o mérito do processo, como fundamento no artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a 

requerida no pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 

85, §2º do CPC.Diante da prolação da sentença, deixo de analisar o pedido 

de substituição do depositário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266389 Nr: 16994-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIENNE FARIA DA PENHA - 

OAB:21989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 16994-21.811.0004 - Cód. 266389

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e o INTIME-O para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 14 de março de 

2018, às 14h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 
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dias para contestação.

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262951 Nr: 14844-67.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lara Lima Satler, Sandra Lima Satler, Elia da Costa Lima 

Satler, Eliel Lima Satler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vidal Chagas do Carmo - 

OAB:GO 10.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Dispõe a lei, por meio do parágrafo único do artigo 321, do Código de 

Processo Civil, que, determinada a emenda da inicial, a parte autora não 

cumpriu a diligência incumbida, o juiz indeferirá a petição. É o que se 

mostra imprescindível.Isto posto, uma vez não cumprida a diligência 

determinada por este Juízo, quanto à necessária emenda da inicial no 

prazo legal, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC.Sem custas.Após, deem-se baixas e arquivem-se com as 

baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 09 de fevereiro de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258265 Nr: 11677-42.2017.811.0004

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdOCdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Gnota Maria Oliveira Alves - OAB:MT 18.120, Rafael 

Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 PROCESSO Nº 11677-42.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 258265

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA CUMULADA COM 

ALIMENTOS E GUARDA proposta por CLODOALDO BARBOSA MORAES 

em face do CINTHYA CRISTINA DE OLIVEIRA CANUTO DOS REIS.

Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado na 

petição de fls. 110/115.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente, às fls. 117, ao 

conteúdo pactuado, bem como pela homologação do acordo avençado 

entre as partes e pela decretação do divórcio delas.

É o sucinto relatório.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Os direitos do infante mostram-se resguardados.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados às 

fls. 110/115, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais, e 

DECLARO o divórcio das partes, nos moldes do que fora concordado 

entre elas. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

Custas pela assistência judiciária gratuita.

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

anotações de costume.

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

Barra do Garças-MT, 09 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 95552 Nr: 460-46.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. J. do Nascimento - Me, Vanir José do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:3892/O, Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 95552

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Considerando que o total encontrado sequer custeia as providências 

burocráticas da execução, desbloqueio o valor de R$0,16. Assim, reputo 

não haver valores consideráveis para bloqueio.

 Tendo em vista que apesar das diligências realizadas não foram 

encontrados bens em nome do executado, os autos aguardarão no 

arquivo até provocação do autor, se encontrados bens penhoráveis, nos 

termos do artigo 40, §§2º e 3º, da Lei de Execução Fiscal.

Dê ciência ao exequente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267800 Nr: 17868-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorciana Sousa Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ruberley Souza Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 17868-06.2017.811.0004– CÓDIGO: 267800

Vistos.

Trata-se de inventário de bens deixados pelo falecido Ruberley Souza 

GAma, tendo como parte autora a os filhos Joraciana Sousa Gama e 

Robson Sousa Gama.

Não obstante da parte autora alegar ser hipossuficiente financeiramente, 

não trouxe aos autos elementos a fim de comprovar tal alegação. Dessa 

forma a parte autora deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil, devendo recolher as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob 

pena de indeferimento do pedido, ou juntar comprovante de que o fez.

INTIME-SE, ainda, para confirmar o endereço constante na procuração.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de janeiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 102741 Nr: 7745-90.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica C. G. Lopes Panificadora, Mônica 

Cristina Gonçalves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 102741

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Intime-se pessoalmente a exequente para se manifestar acerca da 

devolução da carta de citação, conforme fls.71.

Sendo requerida a citação por edital, expeça-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intime-se.
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 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 09 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210311 Nr: 9745-87.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albani Coelho de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 210311

EXECUÇÃO FISCAL

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que na petição de fls.50 não há 

nenhum pedido a ser analisado.

Desta forma, intime-se o autor para que se manifeste, dando 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento da execução.

 Intime-se.

 Barra do Garças/MT, 09 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237205 Nr: 14272-48.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WSL, RSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14272-48.2016– Código 237205

Vistos.

Intime-se a autora pessoalmente, conforme requerido pela Defensoria 

Pública.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245752 Nr: 3399-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRO, CPOdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3399-52.2017– Código 245752

Vistos.

Intime-se a autora pessoalmente, conforme requerido pela Defensoria 

Pública.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 226119 Nr: 6551-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Gonçalves Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celson Barbosa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de Ação de Alimentos para maior de 18 anos ajuizada por Bruno 

Gonçalves Lopes em desfavor de Celson Barbosa Lopes, todos 

qualificados e individualizados nos autos em epígrafe.

Recebida a inicial, deferida a gratuidade da justiça e designada audiência 

de conciliação, conforme fls. 37/38, verificou-se infrutíferas as tentativas 

de citação e intimação do requerido (fl. 44 e fl. 54).

 Intimada a requerer o que entender de direito (fl. 67), o autor informa, às 

fls. 72/73, que após notificado, o requerido espontaneamente voltou a 

pagar a pensão alimentícia, objeto desta lide, e, por isso, requer a extinção 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório

Decido

 Considerando que o requerente Bruno Gonçalves Lopes se manifestou 

em fls. 72/73 solicitando a desistência da ação, não há óbice pelo 

acolhimento de tal pleito, nos moldes do artigo 485, VIII do NCPC.

Tendo em vista ainda que não fora realizada a triangularização da lide, não 

há óbice para o acolhimento da desistência formulada.

 Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pelo autor, e 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem condenação em custas, devido a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 263762 Nr: 15335-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Donizete de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Benedito de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Escobar - 

OAB:OAB/MT19364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 111, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa.

Intime-se a inventariante para no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

comprovante expedido pela Fazenda Pública Estadual de pagamento do 

ITCD ou declaração de isenção.

Considerando não há nos autos manifestação ministerial, remetam-se os 

autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 151853 Nr: 2264-15.2011.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronivon Villas da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jaime Antonio da Cruz, Luzenir 

Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

 VISTOS.
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Reitere-se a intimação da inventariante para no prazo de 10 (dez) dias, 

comparecer a secretaria da 4ª Vara Cível para assinar o Termo de 

Compromisso de inventariante, sob pena de remoção do cargo.

Considerando não há nos autos manifestação ministerial, remetam-se os 

autos ao Ministério Público para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 222633 Nr: 4432-14.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMAA, EMdA, AAM, AAM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

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

condenar em custas processuais e honorários.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se em definitivo os autos, com as devidas cautelas de 

praxe. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 234830 Nr: 12651-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Donizete de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alzira Barraca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Escobar - 

OAB:OAB/MT19364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a inventariante para no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

comprovante expedido pela Fazenda Pública Estadual de pagamento do 

ITCD ou declaração de isenção.

Com a manifestação, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 239979 Nr: 16240-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdFRF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Intimem-se pessoalmente a autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova a regularização de sua representação processual. Deverá ainda, 

no mesmo prazo, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

do feito.

2. Transcorrido o prazo, voltem-me para deliberar.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 14520 Nr: 132-05.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DO SERRA PAU COM. DE MÁQ. IMP. 

AGRIC. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hans Norman Joesting - 

OAB:Oab/MT 1609-A

 VISTOS.

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar onde se 

encontra os bens restritos às fls. 263/266, para fins de formalização da 

penhora.

2. Transcorrido o prazo supra, sem manifestação, arquive-se 

provisoriamente, nos termos do art. 40 da LEF, anotando-se o prazo para 

prescrição.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 21711 Nr: 556-76.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367/MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT

 VISTO.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco da 

Amazônia S/A em desfavor de Vale do Araguaia Veículos e Peças LTDA.

As fls. 243, a exequente vem aos autos informar que o executado mesmo 

devidamente intimado não efetuou o pagamento do débito, bem como 

informa tentou inúmeras diligencias a fim de encontrar bens passíveis de 

penhora, porém, não obteve êxito, assim requer a intimação do executado 

para indicar quais são e onde estão seus bens passiveis de penhora.

Diante do exposto, DETERMINO:

1. Intime-se o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens 

passíveis de penhora.

2. Decorrido o prazo, com ou sem nomeação de bens à penhora pelo 

executado, intime-se o exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 97480 Nr: 2466-26.2010.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOS, EdIFCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido de fls. 733/734.

Oficie-se o Banco Bradesco e HSCB, para que informe a existência de 

dívidas contraídas pelos espólios.

Diligencie a Sra. Gestora com relação a carta precatória expedida à 

Comarca de Jales – SP.

Sem prejuízo, intime-se o inventariante para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar acerca das petições de fls. 635/657, 664/665 e 681/691.

Com a manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público para que 

se manifeste.

Por fim, nova conclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 170905 Nr: 3430-14.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Santos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 O incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa deverá 

obedecer a regra prevista nos artigos 133 e seguintes do Código de 
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Processo Civil.Assim, com base no artigo 134, § 3º suspendo a execução 

até o julgamento do incidente.Cite-se a pessoa jurídica Nova Canaã 

Construtora, Incorporadora, Pavimentação e Terraplanagem e Nova 

Jerusalém Construções e Consultoria Ltda, por meio de seus sócios para 

manifestarem-se e requererem as provas cabíveis no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme artigo 135, CPC. Com a manifestação, diga a 

exequente. Após, voltem-me para deliberar.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209473 Nr: 9207-09.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adelino de Sousa Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 82.

Proceda-se o desentranhamento das CDAs n° 175597 e 175600, 

promovendo as devidas anotações.

Intime-se o exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento provisório, conforme artigo 40 da Lei 6.830/80, atualizar o 

débito e indicar bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 225103 Nr: 5947-84.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BARRA 

DO GARÇAS - MT, em face de JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 O exequente, as fls. 30/31, confirmou que o executado realizou 

pagamento integral do débito.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO

DECIDO

Considerando que o executado efetuou o pagamento, o processo de 

execução realizou o seu objetivo, abre-se vistas para sentença extintiva 

nos moldes do art. 924, II do CPC.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, 

adimplida a obrigação tributária objeto da execução e, por conseguinte, de 

seus embargos, deve-se determinar a extinção da demanda judicial na 

forma do art. 794 do Código de Processo Civil c/c art. 269, inc. V, do 

Código de Processo Civil. Não detém os efeitos da preclusão ou da coisa 

julgada o despacho citatório que estabelece honorários advocatícios em 

execução fiscal, de modo que a sentença que extingue o feito pode alterar 

o montante dos honorários anteriormente estabelecidos. (TJMG – número 

do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) – Rel. Des. Maria Elza; julg. 

09/07/2009; DJE 22/07/2009).

Assim, medida que se impõe é extinção do feito diante do pagamento 

efetuado, conforme noticiado anteriormente.

Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em virtude do 

pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com 

as devidas cautelas de praxe.

 Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 242089 Nr: 765-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeliria Pereira Barros dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edmundo Martins Barros, Espólio de 

Geralda Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido retro.

2.Promova-se a citação da Inventariante VALDELIRIA PEREIRA BARROS 

DOS SANTOS, via edital, conforme o disposto no artigo 275 §2° do Código 

de Processo Civil.

3. Transcorrido o prazo do edital, voltem-me conclusos.

Citem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 254554 Nr: 9314-82.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Risoleta Ferreira de Oliveira, Raiza Souza Mato Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL GUIMARÃES SIQUEIRA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 VISTOS.

Trata-se de ação de indenização proposta por RISOLETA FERREIRA DE 

OLIVEIRA E RAIZA SOUZA MATO XAVIER, em desfavor de ISABEL 

GUIMARÃES SIQUEIRA, todas devidamente qualificadas e individualizadas 

nos autos em epígrafe.

1. O processo não enseja julgamento, para ser declarado extinto ou 

conhecido diretamente o pedido das autoras, tendo em vista o seu estado.

2. A Requerida foi devidamente citada, apresentando contestação às fls. 

42/62.

3. Às fls. 63/64 foi apresentada impugnação à contestação pelas autoras.

4. As partes são legítimas e o processo até o momento, não apresenta 

vício ou qualquer irregularidade que enseje providências desse Juízo.

5. Ante o exposto dou por saneado o presente feito pois que entendo que 

a causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, nos 

moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.

6. Deste modo, defiro a produção de prova testemunhal requerida, 

conforme autoriza o art. 278 do CPC e designo audiência de instrução e 

julgamento a ser realizada no dia 15 de maio de 2018, às 15:30 horas 

(MT).

 7. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem 

rol de testemunhas.

8. Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento 

verdadeiro princípio constitucional processual, inserido pela Emenda 

Constitucional 45, de se assegurar economia e celeridade por meio de 

tentativa da conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na 

mesma ocasião da audiência acima designada será oportunizada as 

partes nova tentativa de conciliação.

9. Intimem-se.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 172791 Nr: 5914-02.2013.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Vicente Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Oswaldo Soler, Oswaldo Soler 

Junior, Maria Christina Fuster Soler Bernardo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: aparecido barbosa de lima - 

OAB:46473/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, JOÃO HENRIQUE CAPARROZ GOMES - 

OAB:218.270/SP, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães - 

OAB:MT 12.843, OTTO ARTUR DA SILVA RODRIGUES DE MORAES - 

OAB:243997/SP, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Ante o exposto, tratando-se de título líquido, certo e exigível, com fulcro 

no artigo 642, § 3º, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, para declarar 

habilitado o crédito do requerente, SILVIO VICENTE MARQUES, no 

inventário dos bens deixados, pelo falecimento de OSWALDO SOLER, de 

código 97480, em apenso.Considerando que a divida executada foi 

contraída pelo próprio falecido, DETERMINO a avaliação e penhora dos 

bens especificados as fls. 503/508.Lavre-se o respectivo termo de 

penhora dos bens, observando-se as formalidades previstas no art. 844 e 

845, §1º ambos do CPC.Formalizada a penhora, intime-se o espolio, na 

pessoa de seu inventariante, nos termos do §1° do Art. 841 do CPC. Após, 

promova-se o Sr. Oficial de Justiça a avaliação dos bens constritos na 

forma do art. 870 e seguintes do Código de Processo Civil, mediante 

juntada nos autos do respectivo laudo de avaliação.Empós, intimem-se o 

credor para que se manifeste acerca da avaliação nos termos do art. 876. 

Faça constar nos autos de inventário, cópia da presente 

sentença.Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais 

se houver. Sem condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212915 Nr: 11185-21.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFLF, MFLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJGS, AFdC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 93.

 2. Intime-se a representante da Requerente, pessoalmente, para dar 

prosseguimento ao feito, bem como para comparecer à Defensoria Pública 

e fornecer endereço atualizado de um dos requeridos, Adecir Farias da 

Costa, bem como informar seu novo telefone para contato, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 260934 Nr: 13575-90.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECSdJ

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda c/c Pedido de Liminar 

ajuizada por Frank Martins Coelho em desfavor de Edna Cristina Silveira de 

Jesus, ambos qualificados e individualizados nos autos em epígrafe.

Recebida a inicial, deferida a gratuidade da justiça e designada audiência 

de conciliação, conforme fl. 18, verificou-se infrutíferas as tentativas de 

estudo social na residência do Requerente, conforme fl.19/20, e a citação 

e intimação das partes, posto que a Requerida não foi encontrada e o 

Requerente informou que havia se mudado com o menor para o município 

de Barra do Garças – MT.

Feita a remessa dos autos para o município de Barra do Garças, (fls. 

46/47), manifestou-se o Ministério Público a fim de que fosse feita nova 

tentativa de conciliação, bem como citação da Requerida e intimação do 

Requerente afim de que comparecessem, e ainda a realização de estudo 

psicossocial (fl.51).

A citação do Requerente restou infrutífera, (fl.53) assim como a citação da 

Requerida por carta precatória (fl. 61). Através de tentativa de realização 

do estudo psicossocial, o psicólogo deste juízo informou a fl. 64/65 que 

após contato, o Requerente informou ter se mudado para outro município, 

ajuizando nova ação pelo Poder Judiciário de Goiás, e declarou não ter 

mais interesse no prosseguimento da presente ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório

Decido

 Considerando que o requerente Frank Martins Coelho se manifestou 

declarando a desistência da ação, não há óbice pelo acolhimento de tal 

pleito, nos moldes do artigo 485, VIII do NCPC.

Tendo em vista ainda que não fora realizada a triangularização da lide, não 

há óbice para o acolhimento da desistência formulada.

 Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pelo autor, e 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem condenação em custas, devido a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268621 Nr: 34-53.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMM, MEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RISS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Pedido de Alimentos 

onde a requerente busca a condenação do requerido em prestação de 

alimento à menor que está em sua guarda. Ademais, requer a fixação de 

alimentos provisórios.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 Uma vez comprovada a relação de parentesco, arbitro os alimentos 

provisórios devidos pelo pai à filha, ora requerente, em 30% (cinquenta 

por cento) do salário mínimo.

Designo para o dia 03 de maio de 2018, às 17:00h (MT), audiência de 

tentativa de conciliação a ser realizada no Centro de Mediação.

Cite-se e intime-se o Requerido para comparecer à audiência designada, 

salientando-se que caso não houver acordo, poderá contestar, desde que 

por intermédio de Advogado.

Intime-se a alimentada na pessoa de sua representante, para que 

compareça a audiência alertando-a que sua ausência importará em 

extinção e arquivamento do feito.

Defiro a gratuidade de Justiça, conforme requerido.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 246761 Nr: 4055-09.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto José Parusolo Ceretta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Em contrapartida, JULGO IMPROCEDENTE o pedido indenizatório de lucros 

cessantes e despesas emergentes, uma vez que não logrou êxito em 

fazer prova na aquição de novo veículo, bem como o que deixou de lucrar 

em decorrência da negativa da seguradora. Tendo em vista que ambas as 

partes foram vencedores e vencidos, em conformidade com o artigo 86 do 

CPC, as custas deverão ser divididas igualitariamente entre as partes, 

ficando ainda, cada parte responsável por arcar com os honorários de 
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seus respectivos patronos.Transitando em julgado, arquive-se, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 41101 Nr: 629-43.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Wagner França Tannure Filho, 

Frederico Wagner França Tannure, Izanete Astutt Tannure

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309229, JOSÉ LUIZ 

HENRIQUE - OAB:122.925/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário César Crema - 

OAB:MT 3873, Mário Crema - OAB:2.860-A

 VISTOS.

Trata-se de execução por quantia certa proposta por Monsanto do Brasil 

Ltda em face de Frederico Wagner França Tannura Filho e Outros. As 

partes apresentaram acordo firmado, postulando pela sua homologação. 

Às fls. 285 fora prolatado sentença homologando e extinguindo o feito.

O exequente interpôs recurso de apelação às fls. 294/297, sendo a parte 

executada intimada a apresentar contrarrazões.

No entanto, antes do julgamento do recurso, o exequente informou a 

inadimplência da parte contrária, postulando a penhora online de ativos 

financeiros.

Tendo em vista que fora interposto recurso de Apelação e que o juízo de 

admissibilidade não é mais realizado pelo juízo a quo, REMETAM-SE os 

autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com nossas homenagens.

Sendo o recurso recebido desprovido de efeito suspensivo, deverá a 

parte ingressar com pedido de cumprimento provisório de sentença, 

conforme dispõe no art. 520 do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 65639 Nr: 8533-46.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrafish Industria e Comercio de Pescados 

Ltda - 04.448.921/0001-72

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809, 

Vanessa Rocha de Oliveira - OAB:18.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 VISTOS ETC.A exequente, por seu Procurador, peticionou nos autos 

requerendo que o Juízo requisite informações junto a Delegacia da Receita 

Federal requisitando informações acerca das últimas declarações de 

imposto de renda efetuadas pelo executado, a fim de localizar bens em 

nome dos devedores.É comum, em processos de execução, o credor 

requerer ao juiz a expedição de ofício à Receita Federal com o escopo de 

obter informações sobre a existência de bens em nome do devedor.Em 

princípio, compete à parte o ônus de colher elementos sobre a situação 

patrimonial do executado, certo que a máquina judiciária não se encontra 

aparelhado para assumir, em termos amplos, essa função. Hoje, a 

ANOREG, por exemplo, fornece elementos nesse sentido, cabendo a parte 

diligenciar nesse mister.A exequente afirma que não encontrou mas não 

demonstra em nenhum momento que efetuou as pesquisas dos bens 

elencados no artigo 831 e seguintes do CPC.Ou seja, requer medida 

drástica referente a quebra de sigilo bancário mas não comprova sequer 

que efetuou pesquisas, por exemplo, nas juntas comercias, nos cartorios 

de registro de imoveis. Ante exposto, indefiro o pedido de quebra do sigilo 

fiscal e determino que a parte promova o prosseguimento do feito em 30 

(trinta) dias. Intime-se com carga.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 171897 Nr: 4715-42.2013.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLdCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, FERNANDO CÉSAR LEOPOLDINO - 

OAB:OAB/MT14291-A, Robson Adriano Machado - OAB:MT 17.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 Proc. nº. 4715-42.2013.811.0004 – Cód. 171897

VISTOS.

 Em petição de fls.730/733, o inventariante representante do espolio do 

requerente pleiteou pela vista dos autos aos seus patronos, bem como 

que a inventariante dativa passe a figurar como terceira interessada na 

ação e que todas as movimentações e publicações sejam em nome da 

inventariante dativa Real Brasil Consultoria LTDA.

Defiro, o pedido de fls.730/733.

 Abra-se vistas ao patrono do exequente pelo período de 15(quinze) dias.

 Determino que a Sra. Gestora proceda a regularização processual 

constando a inventariante Dativa Real Brasil Consultoria LTDA como 

terceiro interessado nos autos.

 Determino que seja efetuado o cadastro do inventariante dativa junto ao 

sistema APOLO e na capa dos autos, afim de que não ocorra equivoco de 

publicação via DJE.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Graças, 16 de fevereiro de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270330 Nr: 1238-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISRAEL DA SILVA LOPES, Cpf: 

48549363120, Rg: 1981370, Filiação: Maria Aparecida da Silva Lopes e 

Israel de Oliveira Lopes, data de nascimento: 15/08/1969, brasileiro(a), 

natural de Jandaia do Sul-PR, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

9223-2351. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇAO DO AUTOS DO FATO DAS SEGUINTES MEDIDAS 

PROTETIVAS: 1. Proibição de aproximação da ofendida no limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros;2. Proibição do autor da violência de manter 

contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação;3. Proibição do 

autor da violência de frequentar o seguinte local: residência da vítima, a 

fim de preservar a integridade física e psicológica das 

ofendidas;Determino, ainda, ao agressor que compareça, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, ao CREAS, para atendimento individual e atividade 

em grupo, a fim de que participe de 04 módulos reflexivos semanais 

específicos para supostos agressores em cumprimento de medidas 

protetivas.Deixo de fixar as demais medidas requeridas diante de sua 

impertinência e/ou por não haver elementos mínimos para análise.Desta 

forma, aplico a medida determinada no § 4º do artigo 22, e estipulo multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso haja descumprimento 

das medidas protetivas impostas, concernentes a obrigação de fazer 

atinente a disposição do artigo 461 do Código de Processo 

Civil.Comunique-se a douta autoridade policial desta decisão, para em 

caso de resistência da representada, seja prestado o auxílio necessário, 

na forma que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 11.340/2006.Intime-se a 

vítima, primeiramente, como determina o art. 21, da Lei n. 11.340/2006, bem 

como para querendo, para que procure atendimento jurídico perante a 

Defensoria Pública desta Comarca.Intime-se o agressor, para que tenha 

ciência integral desta decisão e cumpra as medidas de proteção, ora 
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aplicadas, consignando que em caso de descumprimento poderá ser 

decretada a sua imediata PRISÃO

Despacho/Decisão: (...)Como se vê, a nova lei busca avanço e celeridade 

na solução dos problemas da mulher agredida, sendo permitido fixá-las de 

ofício nos termos do requerimento da autoridade policial.Assim, 

constatada, em tese, a violência doméstica praticada pelo ofensor, as 

medidas necessárias se impõem a fim de proteger a incolumidade da 

ofendida, e por isso aplico de imediato e a requerimento da vítima as 

medidas constantes do artigo 22 da Lei 11.340/2006, e determino:1. 

Proibição de aproximação da ofendida no limite mínimo de 500 (quinhentos) 

metros;2. Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida por qualquer meio de comunicação;3. Proibição do autor da 

violência de frequentar o seguinte local: residência da vítima, a fim de 

preservar a integridade física e psicológica das ofendidas;Determino, 

ainda, ao agressor que compareça, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, ao CREAS, para atendimento individual e atividade em grupo, a fim 

de que participe de 04 módulos reflexivos semanais específicos para 

supostos agressores em cumprimento de medidas protetivas.(...)Barra do 

Garças/MT, 31 de janeiro de 2018, às 19h10min.Augusta Prutchansky 

Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 16 de fevereiro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002281-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNA ISABELLY SILVA FERRO (EXECUTADO)

PEDRO HENRIQUE SANTOS BOHRER (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa juntada 

no Id nº 11733396, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010900-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J. BALBINO DA SILVA REIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROSANA DA SILVA FREITAS - MT0020838A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

02/05/2018 Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010605-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIM DOS SANTOS CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ALADIM DOS SANTOS CAMILO, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: UBIRATAN 

BARROSO DE CASTRO JUNIOR - MT0020394A para se manifestar na 

continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010612-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE MOREIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente LEIDE MOREIRA PEREIRA, por meio 

de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: UBIRATAN 

BARROSO DE CASTRO JUNIOR - MT0020394A para se manifestar na 

continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010545-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO ALVES SOUZA - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente E S DE SOUZA - OTICA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ROSANA 

DA SILVA FREITAS - MT0020838A para se manifestar acerca da 

correspondência devolvida ou continuidade do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010617-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente VALDECY FERREIRA DA COSTA, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - MT0020394A para se 

manifestar ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010620-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO BISPO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente VALDEVINO BISPO DE SANTANA, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - MT0020394A para se 

manifestar ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010623-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERAMAR SANTANA PINTO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente VERAMAR SANTANA PINTO 

MAGALHAES, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - MT0020394A 

para se manifestar ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-80.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALANEIDE ALVES CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS OAB - MT0013560A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS PREVENCAO E SAUDE LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA OAB - MT0007814A 

(ADVOGADO)

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de 

justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá 

removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525 do CPC. 4. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5. Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as benesses do art. 212, § 2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KELLY FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 27/04/2018 

Hora: 15:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO BAZAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALVES DE BASTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WEILY SILVA SANTOS - MT0014572A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 24/04/2018 

Hora: 17:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELIDA RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 25/04/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1002685-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH ROSA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

ANA LUCIA ROSA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

FELISMINA ROSA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002685-69.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ELIZABETH ROSA DE 

ASSUNCAO, ANA LUCIA ROSA DE ASSUNCAO, FELISMINA ROSA DE 

ASSUNCAO Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Elizabeth 

Rosa de Assunção, Ana Lucia Rosa de Assunção e Felismina Rosa de 

Assunção, no intento de obter autorização judicial para auferir 

levantamento de valores referentes a PIS-PASEP e FGTS deixados pelo 

“de cujus” Adão de Assunção. Juntaram os documentos pertinentes. 

Requisitadas informações à Caixa Econômica Federal acerca de conta 

corrente existente em nome do falecido e eventual saldo, foi informado 

pelo referido banco que não existe conta corrente em nome do Sr. Adão. 

Intimadas à manifestação, as autoras juntaram extrato retirado junto ao 

banco demonstrando a existência de valores a serem levantados a título 

de saldo salário. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico 

que há nos autos demonstração de que as requerentes são efetivamente 

herdeiras do “de cujus”, consoante se observa por meio dos documentos 

que instruíram a exordial. Como regra geral, o processo de jurisdição 

voluntária, destina-se a obter autorização estatal para que acordos ou 

manifestação unilateral de vontade produzam os respectivos efeitos 

jurídicos, consoante ao presente caso. Tenho que o interesse da parte 

autora, no caso vertente, encontra-se protegido, devendo para tanto ser 

autorizado o levantamento do valor do saldo salárial não sacado em vida 

pelo de cujus, visto que não existe nenhum óbice aparente à concessão 

deste. Diante do exposto, DEFIRO o alvará pretendido, autorizando 

Elizabeth Rosa de Assunção, Ana Lucia Rosa de Assunção e Felismina 

Rosa de Assunção, devidamente qualificadas nos autos, a levantar as 

verbas indenizatórias não recebidas em vida pelo falecido Adão de 

Assunção junto à Caixa Econômica Federal. Expeça-se o necessário. Sem 

custas, haja vista que os Requerentes são beneficiários da Justiça 

Gratuita. Transitado em julgado e observadas as cautelas legais, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cáceres, 08 de fevereiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005023-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1005023-16.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ELIDA RODRIGUES DE SOUZA 

REQUERIDO: AGNALDO CARVALHO FERREIRA Vistos etc. Trata-se de 

ação de reconhecimento e dissolução de união estável proposta por Elida 

Rodrigues de Souza em desfavor de Agnaldo Carvalho Ferreira, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Determinada a emenda da inicial, a 

parte autora nada manifestou, deixando transcorrer 'in albis' o prazo (Id n. 

11082646). É o relatório. DECIDO. Verifica-se dos autos que fora 

concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de 

indeferimento (CPC, art. 321). Entretanto, a mesma não providenciou a 

emenda da inicial (Id n. 11082646), deixando de corrigir os defeitos que 

impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser 

indeferida, por imposição legal. Dessa maneira, não tendo a parte autora 

cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o indeferimento da 

petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do curso processual 

por impossibilidade total de seu prosseguimento. Diante do exposto, 

INDEFIRO a inicial com fundamento no inciso IV do art. 330 do CPC e, via 

de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cáceres, 08 de 

fevereiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006142-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. E. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1006142-12.2017.8.11.0006 AUTOR: NEUZA ELIANE MARIANO RÉU: 

ROGER RODRIGUES CORREA Vistos etc. A requerente pugna pela 

desistência da ação, conforme manifestado em audiência. Nos termos do 

art. 200, § único do CPC, a desistência da ação somente produz efeitos 

após a homologação judicial, sendo desnecessário o consentimento da 

parte requerida quando não contestada a ação. Inexistindo óbice legal, 

homologo o pedido de desistência formulado pela requerente e por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas. Arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Cáceres, 08 de 

fevereiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001701-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON RANGEL SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO RANGEL SOARES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001701-22.2016.8.11.0006 AUTOR: CLAYTON RANGEL SOARES RÉU: 

HELIO RANGEL SOARES Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário sob o 

Rito de Arrolamento Sumário dos bens deixados pelo falecimento de Helio 

Rangel Soares, sendo nomeado inventariante o Sr. Clayton Rangel Soares. 

Foram apresentadas as primeiras declarações e plano de partilha (ID 

3068020). Guia de informação e apuração do imposto sobre transmissão 

causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos - GIA ITCD (ID 

3068522), e informe de isenção do seu recolhimento (ID 3068534). 

Certidões negativas de tributos relativos aos bens do espólio, referentes 

às Fazendas Municipal, Estadual e Federal (ID 3068515). Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha (ID 

3068020), relativa aos bens deixados pelo falecimento de Helio Rangel 

Soares, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões 

hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que faço com 

fundamento no artigo 659, § 2.º, do CPC, ressalvados erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros. Ademais, considerando que há herdeiros 

incapazes no presente feito, deverá o inventariante juntar aos autos 

prestação de contas referente a quota parte de Rafaella Pereira Rangel, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Ciência ao Ministério Público. Transitada em 

julgado, expeça-se o respectivo formal de partilha. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cáceres, 09 

de fevereiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004612-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. A. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

FLAVIA ARAGAO MARTINS DE MELO OAB - DF27150 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1004612-70.2017.8.11.0006 AUTOR: MARLON MARIS ARAGAO MARTINS 
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RÉU: PAMELA SABRINA DA SILVA Vistos etc. Considerando que as 

partes compuseram amigavelmente e tendo em vista ainda o parecer 

ministerial, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo realizado entre as partes. Por consequência, tendo a transação 

efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil. Indefiro os pedidos formulados no ID 11455934, vez que 

o presente feito se trata de ação de alimentos gravídicos, devendo tais 

pleitos serem formulados em autos próprios. Sem custas. Ciência ao 

Ministério Público. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003640-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. M. V. (AUTOR)

G. P. M. V. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. F. N. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES MANDADO DE INTIMAÇÃO - ZONA 01 

AUDIÊNCIA DIA 17/04/2018 ÀS 14H00Min CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) de Direito Dra. Alethea Assunção Santos Dados do Processo: 

Justiça Gratuita Processo: 1003640-03.2017.8.11.0006 ; Valor da causa: 

R$ 14.029,44 ; Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) . 

Parte Autora: AUTOR: GABRIEL PIETRO MACK VEGGI NUNES, HELGA 

MARIA MACK VEGGI Parte Ré: RÉU: ALEX SANDRO FREIRE NUNES 

FINALIDADE(S): EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA: Nome: 

GABRIEL PIETRO MACK VEGGI NUNES e HELGA MARIA MACK VEGGI 

ambos residentes e domiciliados no Endereço: RUA DOS PADEIROS, 19B, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000, em conformidade com o 

despacho abaixo transcrito, para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público. DADOS DA AUDIÊNCIA: A audiência será de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO e realizar-se-á no dia 17/04/2018 às 14H00Min. 

no Edifício do Fórum, no endereço ao final indicado, no CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA. ADVERTÊNCIAS: 

O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

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

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 

Despacho/Decisão: Vistos etc. Tendo em vista o teor da certidão retro, 

encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para reagendamento e realização de audiência de conciliação 

entre as partes. Expeça-se o necessário, citando e intimando-se as 

partes. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 16 de fevereiro de 2018 . 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007658-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. M. (REQUERENTE)

HELIO FERNANDO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1007658-67.2017.8.11.0006 REQUERENTE: HELIO FERNANDO MACEDO, 

FERNANDA MARCACINI MACEDO REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DETRAN Vistos etc. Trata-se de alvará judicial proposta por 

Fernanda Marcacini Macedo, representada por seu genitor Hélio Fernando 

Macedo, ambos devidamente qualificados na inicial. Aduz a requerente, 

em síntese, que é portadora de necessidade especiais e que em razão da 

patologia diagnosticada utilizou dos benefícios da Lei Estadual nº. 

7.301/2000 para isenção de IPVA, adquiriu 01 (um) veículo Toyota Corolla 

GLI UPPER, 1.8 L FFV CVT, Flex, cor prata, ano 2017/18, Chassis 

9BRBL3HE36754. Afirma que de posse dos documentos exigíveis, 

deslocou-se até a Ciretran local a fim de providenciar o recolhimento das 

taxas de licenciamento e emplacamento do referido veículo, tendo sido 

informado que haveria a necessidade de alvará judicial para inclusão do 

gravame da alienação fiduciária em favor da Canopus Administradora de 

Consórcios. Relata, por fim, que necessita de alvará judicial para que o 

DETRAN/MT possa realizar o licenciamento do veículo em nome da 

requerente e seja inserido o gravame da alienação fiduciária. Com essas 

razões, pugnam pela concessão do alvará pretendido para que possam 

registrar junto ao órgão competente o veículo adquirido em favor da 

menor. Acostados ao pedido, vieram os documentos pertinentes. Instado a 

manifestação acerca do pedido, o representante do Ministério Público 

opinou favoravelmente (ID 11367244). É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Analisando detidamente aos autos, verifica-se que os genitores 

concordam quanto aos pedidos formulados, bem como os interesses dos 

infantes estão resguardados, razão pela qual não há óbice quanto à tutela 

pretendida. Dessa maneira, a concessão de alvará judicial, no caso em 

tela, é medida cabível, haja vista que se trata de questão simples, que não 

demanda mais provas, à luz dos documentos já acostados aos autos. 

Sobre a matéria, já se decidiu: "(...) O Alvará judicial é um procedimento de 

jurisdição voluntária, em que se objetiva a expedição de um mandado 

judicial para determinar a prática de um ato, sendo, pois, um meio hábil 

para solucionar pequenas questões e, em muitos casos, para evitar o 

processo demorado. (...)." (TJMS - Quarta Turma Cível - Agravo n° 

2001.004418-0, Nova Andradina - Relator: Exmo. Sr. Des. João Batista da 

Costa Marques). Diante do exposto, haja vista a documentação 

apresentada, que demonstra a procedência do pedido, DEFIRO O PEDIDO 

INICIAL, autorizando o registro e demais atos que se fizerem necessários 

do veículo Toyota Corolla GLI UPPER, 1.8 L FFV CVT, Flex, cor prata, ano 

2017/18, Chassis 9BRBL3HE36754 junto ao Detran/MT, em nome da menor 

Fernanda Marcacini Macedo, devidamente qualificada nos autos, através 

de seus representantes legais Hélio Fernando Macedo e Aldrey Francielli 

Marcacini Macedo. Expeça-se o competente Alvará de Judicial. Sem 

custas. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Cáceres, 15 

de fevereiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 212008 Nr: 887-90.2017.811.0006

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ BALBINO VIEIRA, E.B.V.S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARISA BALBINO DA 

TRINDADE - OAB:74307B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intImo a advogada SANDRA MARISA BALBINO DA 

TRINDADE da expedição da autorização de viagem internacional, para que 

proceda a sua retirada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 13740 Nr: 2852-02.2000.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRIGIDA VARGAS DA CRUZ, Adriana Miranda da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ NORBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, VINÍCIUS CASTRO 

CINTRA - OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a petição de fls. retro, expeça-se 2ª via da Carta de 

Adjudicação de fls.124 em favor da adjudicatária Edna Maria Neves Assis.
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Após, tornem os autos ao arquivo.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 38114 Nr: 3463-13.2004.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ DO VALE GARCIA, ILMA MARQUES 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FELINTHO CAVALCANTE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, PAULA MARCIA CACERES 

DAN - OAB:3.621

 Vistos etc.

 Intime-se a inventariante Suzeley Gattas Dias, pessoalmente, para 

acostar aos autos a escritura pública de compra e venda das matrículas 

dos imóveis objetos da partilha, certidão negativa de débito fiscal, 

atualizada, expedida pelas Fazendas Públicas Municipal, Estadual e 

Federal em nome do “de cujus”, comprovante de recolhimento do ITCD e 

plano de partilhada, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, inc. II 

ou art. 485, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado, à 

conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003988-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGINA DUARTE (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Tendo em 

vista que o ato deprecado origina-se em processo em trâmite no Juizado 

Especial, o ato deverá ser cumprido independentemente do recolhimento 

do valor das diligências, por serem consideradas despesas do processo, 

com fundamento no artigo 54 da Lei n. 9.099/95. 6 - INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 30 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004443-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA STEFANI ROCHA GARCIA (RÉU)

LUIZ DO AMARAL (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora/credora no id. 9884095, devendo a Secretaria da Vara 

expedir o necessário para cumprimento. 2 – Em seguida, INTIME-SE a parte 

autora/credora para manifestação em 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. 3 – Em seguida, REMETA-SE o processo concluso. 

4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000611-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA LUCIA GARCIA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000616-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI DO NASCIMENTO MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 
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15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000620-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000624-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA LOURENCA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006883-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONEIA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo 

Civil INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente 

constituído, para recolher a diligência para o oficial de justiça no valor de 

R$ 35,00 (trinta e cinco reais), no prazo de 15 (quinze) dias. Para tanto 

deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone 

SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA 

(GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, 

acostar o comprovante aos autos. Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006883-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONEIA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Ato Ordinatório Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil 

INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

para recolher a diligência para o oficial de justiça no valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais), no prazo de 15 (quinze) dias. Para tanto deverá a 

parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS 

- GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001239-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da certidão negativa acostada 

pelo Oficial de Justiça Id 11699286, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000390-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCIA MARIA MOTA (EXECUTADO)

 

Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para recolher a 

diligência para o oficial de justiça, tendo em vista que, o endereço 

declarado das partes requerida o serviço correio não faz entrega. Para 

tanto deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no 

ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA (GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o 

pagamento, acostar o comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 138294 Nr: 7776-70.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 Nos termos do artigo 132, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinações do despacho de fl. 152, INTIMO as partes 

(requerente e requerida), por meio de seus advogados legalmente 

constituídos, para comparecerem à audiência de Conciliação DESIGNADA 

PARA O DIA 04/06/2018, ÀS 15h00min HORAS a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situada no 

Edifício do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145932 Nr: 4054-91.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S.A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO RURAL S/A, BANCO BONSUCESSO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - 

OAB:6463/MT, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:OAB/MG 

103.997, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A MT, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63.440, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:OAB/MG102.818

 Nos termos do artigo 132, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinações do despacho de fl. 339, INTIMO as partes 

(requerente e requerida), por meio de seus advogados legalmente 

constituídos, para comparecerem à audiência de Conciliação DESIGNADA 

PARA O DIA 14/05/2018, ÀS 14h00min HORAS a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situada no 

Edifício do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153551 Nr: 856-12.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA VALDERES SOUZA GATTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO RURAL S/A, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, CARLA LUÍZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249 OAB/RJ, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819 PR, 

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A MT, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, RAFAEL ANTONIO DA SILVA 

- OAB:244.223 OAB/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes requerentes e requeridas, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à audiência de Conciliação 

designada para o dia 17/05/2018 às 16:00 horas, que se realizará no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176076 Nr: 10676-21.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA SEBASTIANA SILVA CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte requerida, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 187475 Nr: 6608-91.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CELESTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODOLINA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 187475

DESPACHO

1 – INDEFERE-SE o pedido de fls. 76/78.

O autor alega que o Cartório de Registro Civil desta Comarca, se recusou 

entregar a certidão ou declaração de óbito do confinante Sebastião Torres 

de Barros, contudo não trouxe aos autos a prova de negativa por parte do 

competente Cartório.

2 – O autor também não comprovou ter esgotado todos os meios 

extrajudiciais para localizar o endereço do confinante.

 Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 3 – INTIME-SE o autor para trazer cópia da certidão ou declaração de 

óbito do confinante Sebastião Torres de Barros, promovendo a citação do 

seu espólio, no prazo de 15 (quinze) dias.

Deve, ainda, no mesmo prazo, diligenciar na busca do endereço do 

confinante a fim de proceder a sua citação, sob pena de extinção.

4 – Com a indicação do endereço do confinante, EXPEÇA-SE o necessário 

para cumprimento.

5 – Do contrário, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 230008 Nr: 1189-85.2018.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

LÁZARA EUDÁLIA DOS SANTOS, WELLINTON NUNES DOS SANTOS, 

OÉSIO NUNES DOS SANTOS, MÁRCIA MARIA MOTA, REGIANE CARLA DA 

SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código n. 230008

DECISÃO

Compulsando os autos nota-se que a parte executada protocolou pedido 

para suspensão de hasta pública designada no bojo do feito executivo 

tombado sob o Código n. 109034 em trâmite nesta 2ª Vara Cível.

 Verifica-se, pois, que se trata de simples petição a ser juntada nos autos 

do processo pertinente, incorrendo o Cartório Distribuidor em equívoco ao 

proceder sua distribuição, devendo esta ser encaminhada a petição 

conforme protocolo para posterior anexação nos autos da execução 

sobredita.

1 – Forte em tais razões, DETERMINA-SE o cancelamento da distribuição 

do presente feito, promovendo-se o traslado da petição e documentos que 

a acompanham e da presente decisão para os autos da ação executiva 

(Código 109034).

2 – Em seguida, em sintonia com o princípio do contraditório e da ampla 

defesa, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste a respeito.

 3 – Após, CONCLUSOS para apreciações.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95843 Nr: 910-80.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO COTRIM DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 INTIMO a parte Requerida para manifestar acerca dos honorários 

apresentados pelo perito nomeado, os quais deverão ser depositados em 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, conforme r. despacho de fl.155/156.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149156 Nr: 7764-22.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR CEVADA DE MORAES, ELISÂNGELA 

MIGUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISMAR RIBEIRO - OAB:10383-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT

 Assim sendo, JULGA-SE IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora, 

razão pela qual DECLARA-SE extinto o processo com julgamento de 

mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENA-SE a parte 

demandante nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, tal condenação ficará 

suspensa, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.Por conseguinte, com 

fulcro no Enunciado 237 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, 

JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na contestação para declarar 

o domínio de ADEVAIR CEVADA DE MORAES e ELISANGELA MIGUEL DE 

OLIVEIRA do imóvel urbano constituído pelo Lote 03, da Quadra 15, do 

Loteamento Jardim Ipanema, com área de 360m2 (trezentos e sessenta 

metros quadrados), através de escritura pública de compra e venda 

lavrada pelo Cartório de 1º Ofício de Imóveis, de Matrícula nº 20.807, Livro 

2-04, fls. 2019, na comarca de Cáceres.EXPEÇA-SE mandado para o 

registro da propriedade, encaminhando-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessár ias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173281 Nr: 8693-84.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILDA PASSARINI MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, GUSTAVO GOULART ESCOBAR - OAB:OAB/SP 

138.248, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474

 Código n. 173281

 DESPACHO

1 – REDESIGNA-SE a audiência de instrução e julgamento anteriormente 

cancelada, para ser realizada no dia 03 de abril de 2018 às 15h30min na 

sala de audiência da 2ª Vara Cível desta Comarca.

 2 – No mais, CUMPRAM-SE as demais determinações exaradas na 

decisão de fls. 143.

3 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177138 Nr: 518-67.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE DOS SANTOS REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI 

FREIRE, BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 177138

DESPACHO

1 – INDEFERE-SE o pedido de citação de edital de fls. 123.

A parte autora não comprovou ter esgotado todos os meios extrajudiciais 

para localizar o endereço do confinante.

 Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 2 – INTIME-SE a parte autora para, diligenciar na busca do endereço do 

confinante a fim de proceder a sua citação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção.

3 – Com a indicação do endereço do confinante, EXPEÇA-SE o necessário 

para cumprimento.

4 – Do contrário, CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131797 Nr: 474-87.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMCLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 
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OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Em cumprimento ao r. despacho retro, INTIMO a parte Requerente para 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 144734 Nr: 2701-16.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN ÉDER NUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR - 

OAB:12.350, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÂNDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

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

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 188312 Nr: 7196-98.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAU LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMARANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 188312

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por CIA ITAU 

LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL em face de MARIA 

AMARANTE, todos qualificados nos autos.

Petição inicial e demais documentos às fls. 05/23.

Despacho inicial às fls. 24/28, determinando a reintegração de posse do 

veículo e a citação da parte requerida.

Certidão do Oficial de Justiça às fls. 45, informando que a diligência foi 

negativa.

Manifestação da parte autora às fls. 48, declinando novo endereço da 

parte requerida.

Certidão do Oficial de Justiça às fls. 54, informando que a diligência foi 

negativa.

A Gestora judicial às fls. 55 determinou a intimação da parte autora para 

manifestar nos autos, acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimado via DJE, a parte autora quedou-se inerte (fls. 58).

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, deixando de manifestar o necessário para dar andamento no 

feito.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas, custas 

processuais, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002346-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MENDES DE REZENDE (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002346-47.2016.8.11.0006 AUTOR: 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: JOSE MENDES DE 

REZENDE DECISÃO Trata-se de ação monitória visando o pagamento de 

soma em dinheiro. Em decisão inicial proferida (id. ), foi deferida de plano a 

expedição do mandado, advertindo ao réu que caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial. Neste sentido, preconiza o 

parágrafo segundo do art. 701 do CPC. Ocorre que a parte requerida, 

conquanto devidamente citada, deixou transcorrer o prazo assinalado, 

sem qualquer manifestação. Ante o exposto: 1 – CONVERTE-SE o 

mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2º do 

CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC. 

CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Na hipótese do 

Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 

830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 3 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 4 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 5 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 6 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 7 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 8 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de fevereiro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003753-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

JOSIMAR DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003753-54.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: JOSIMAR DA SILVA ALMEIDA, 

JOSIMAR DA SILVA ALMEIDA DECISÃO 1 – Considerando que o autor não 

comprovou ter esgotado os meios extrajudiciais de localizar o endereço do 

réu, INDEFERE-SE o pedido de consulta aos sistemas em busca de 

endereço na forma solicitada no id. 9779913. Sobreleva registrar que o 

entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir 

apenas quando houver demonstração pela parte interessada de que 

foram realizadas todas as buscas possíveis quando a informação não foi 

alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca 

das informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, 

por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas. A citação pessoal é regra, 

enquanto que a ficta somente será possível quando esgotados os meios 

razoáveis de localização da parte. 2 – INTIME-SE o autor para diligenciar 

na busca do endereço do réu a fim de proceder a sua citação, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de reputar-se não interrompida a prescrição, 

conforme o art. 240, §2º do Código de Processo Civil, sem prejuízo da 

extinção do processo sem a resolução do mérito. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002448-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON ALEX RODRIGUES GONCALVES (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002448-35.2017.8.11.0006 AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: JACKSON 

ALEX RODRIGUES GONCALVES DECISÃO O Código de Processo Civil 

regido pela Lei n. 5.869/73 estabelecia a necessidade de o Juízo de 

primeira instância realizar o controle da admissibilidade do recurso de 

apelação, disciplinado no art. 520 do aludido diploma. No entanto, com a 

vigência do Novo Código de Processo Civil, regulado pela Lei n. 

13.105/2015, essa atribuição deixou de existir no mundo jurídico. 

Atualmente, o art. 1.010, §1º do CPC determina apenas a intimação do 

recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, 

remetendo-se os autos à segunda instância para a análise e o julgamento 

da insurgência, prescindindo de admissibilidade recursal pelo juízo a quo. 

Dessa maneira, tendo em vista que o processo foi extinto pelo fato da 

parte autora não promover os atos necessários para efetuar a citação da 

parte ré, desnecessária se faz a citação da mesma para apresentar 

contrarrazões. Importante destacar que o processo em questão foi extinto 

por inércia da parte autora em promover os atos que lhe competiam. O 

artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal trata do princípio da razoável 

duração do processo, que deve ser observado nesta questão, onde o 

deslinde da causa não pode se prolongar no tempo aguardando a iniciativa 

efetiva da interessada ad aeternum. 1 – Forte em tais razões e diante do 

disposto no artigo 331 do CPC, este Juízo MANTEM a sentença na forma 

prolatada por seus próprios fundamentos. 2 – REMETAM-SE os autos ao 

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

homenagens de estilo, anotações e baixas necessárias. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002675-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO VILELLA HARTWIG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002675-59.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

OTAVIO VILELLA HARTWIG DECISÃO 1 – Considerando que o autor não 

comprovou ter esgotado os meios extrajudiciais de localizar o endereço do 

réu, INDEFERE-SE o pedido de consulta aos sistemas em busca de 

endereço na forma solicitada no id. 9862174. Sobreleva registrar que o 

entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir 

apenas quando houver demonstração pela parte interessada de que 

foram realizadas todas as buscas possíveis quando a informação não foi 

alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca 

das informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, 

por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas. A citação pessoal é regra, 

enquanto que a ficta somente será possível quando esgotados os meios 

razoáveis de localização da parte. 2 – INTIME-SE o autor para diligenciar 

na busca do endereço do réu a fim de proceder a sua citação, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de reputar-se não interrompida a prescrição, 

conforme o art. 240, §2º do Código de Processo Civil, sem prejuízo da 

extinção do processo sem a resolução do mérito. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004318-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA RENATA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda (id. 10845236). Forte em 

tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

Caso haja pedido de desentranhamento de documentos, desde já este 

Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida a sua entrega ao 

procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, 

DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto ao 

CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela 

parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000270-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000270-16.2017.8.11.0006 AUTOR: 

ODAIR DA SILVA RÉU: BANCO ITAUCARD S/A SENTENÇA Trata-se de 

ação ordinária na qual, realizados alguns atos processuais, a parte autora 

fora intimada para justificar seu não comparecimento em audiência de 

conciliação perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. 

Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

concedido sem se manifestar, conforme certificado no processo. O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, sobretudo em razão de não ter comparecido a audiência de 

conciliação previamente designada por este Juízo e, principalmente por 

haver alterado seu endereço sem informar o juízo. Importante registrar o 

disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo único do Código de Processo 

Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: V – declinar, no primeiro momento que lhes 

couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer 

qualquer modificação temporária ou definitiva; (Destaque) Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se 

ser dever da parte manter o endereço atualizado, assim, não tendo a parte 

autora atualizado no processo o endereço onde seria encontrado, haja 

vista que as tentativas de localização da parte foram infrutíferas, deve 

este processo ser extinto sem o julgamento do mérito. À vista dessa 

circunstância, aliada ao fato de que a parte autora não atendeu ao 

comando judicial para apresentar justificativa no prazo concedido, 

considerando que o autor não promoveu as diligências que lhe competiam, 

deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o 

exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002759-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002759-60.2016.8.11.0006 AUTOR: 

SIDNEI FERREIRA DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA 

Trata-se de ação ordinária na qual, realizados alguns atos processuais, a 

parte autora fora intimada para justificar seu não comparecimento em 

audiência de conciliação perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de 

extinção. Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

concedido sem se manifestar, conforme certificado no processo. O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, sobretudo em razão de não ter comparecido a audiência de 

conciliação previamente designada por este Juízo e, principalmente por 

haver alterado seu endereço sem informar o juízo. Importante registrar o 

disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo único do Código de Processo 

Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: V – declinar, no primeiro momento que lhes 

couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer 

qualquer modificação temporária ou definitiva; (Destaque) Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se 

ser dever da parte manter o endereço atualizado, assim, não tendo a parte 

autora atualizado no processo o endereço onde seria encontrado, haja 

vista que as tentativas de localização da parte foram infrutíferas, deve 

este processo ser extinto sem o julgamento do mérito. À vista dessa 

circunstância, aliada ao fato de que a parte autora não atendeu ao 

comando judicial para apresentar justificativa no prazo concedido, 

considerando que o autor não promoveu as diligências que lhe competiam, 

deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o 

exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002831-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE REGINA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002831-47.2016.8.11.0006 AUTOR: 

ALINE REGINA ALVES DA SILVA RÉU: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, 

realizados alguns atos processuais, a parte autora fora intimada para 

justificar seu não comparecimento em audiência de conciliação perante o 

CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. Devidamente intimada, a 

parte autora deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar, 

conforme certificado no processo. O processo veio concluso. É o relato 

do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se 

que a parte autora não realizou as providências cabíveis para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de não 

ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada por 

este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem informar 

o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 72 de 621



(Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor não promoveu 

as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 

de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000869-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON CARVALHO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000869-52.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: AMILTON CARVALHO DOS REIS REQUERIDO: OI S.A 

SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, realizados alguns atos 

processuais, a parte autora fora intimada para justificar seu não 

comparecimento em audiência de conciliação perante o CEJUSC desta 

Comarca, sob pena de extinção. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar, conforme 

certificado no processo. O processo veio concluso. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se que a 

parte autora não realizou as providências cabíveis para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de não 

ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada por 

este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem informar 

o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor não promoveu 

as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 

de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000704-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI OLIVEIRA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000704-05.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: VANDERLEI OLIVEIRA 

MOREIRA SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de busca e apreensão 

em que a empresa requerente alega, em síntese, que o requerido firmou 

contrato de financiamento junto à instituição financeira para aquisição de 

um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação fiduciária em garantia 

de contrato de financiamento. Aduz que a parte requerida tornou-se 

inadimplente deixando de efetuar o pagamento das prestações. Requer a 

busca e apreensão do bem, a citação da parte requerida para apresentar 

contestação, bem como que seja consolidado na posse do mesmo. Com a 

inicial vieram os documentos. Liminar concedida, determinando-se a 

expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. Cumprimento da 

liminar e citação da parte requerida (id. 6096319). Mesmo devidamente 

citado, a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou 

apresentar resposta. O processo veio concluso. II – Fundamentação Com 

efeito, a requerente afirma que o requerido deixou de efetuar o pagamento 

das parcelas do financiamento do bem alienado fiduciariamente. Frise-se 

que, embora a parte requerida tenha sido regularmente citada e intimada 

da busca e apreensão do bem, deixou transcorrer o prazo sem purgar a 

mora ou apresentar resposta. Sendo assim, não havendo contestação do 

requerido nos autos, a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se 

impõe. No caso, além da ausência de contestação que impõe a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente, como alhures já 

mencionado, a sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito 

substancial invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a 

petição inicial, mormente pela cédula de crédito bancário, a nota fiscal do 

bem e a notificação extrajudicial, demonstrando a mora do requerido. 

Logo, em atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o 

feito comporta julgamento antecipado da lide. É de se observar que, 

executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no 

prazo de cinco dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, 

do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora 

regularmente citado, o requerido não se valeu de nenhuma das faculdades 

asseguradas pela legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem a incidência 

de honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de 

desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou 

sistema RENAJUD. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

com as anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 16 de 
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fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003194-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR MUNIZ DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda (id. 11653394). Forte em 

tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

Caso haja pedido de desentranhamento de documentos, desde já este 

Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida a sua entrega ao 

procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, 

DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto ao 

CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela 

parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001863-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de busca e 

apreensão em que a empresa requerente alega, em síntese, que o 

requerido firmou contrato de financiamento junto à instituição financeira 

para aquisição de um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação 

fiduciária em garantia de contrato de financiamento. Aduz que a parte 

requerida tornou-se inadimplente deixando de efetuar o pagamento das 

prestações. Requer a busca e apreensão do bem, a citação da parte 

requerida para apresentar contestação, bem como que seja consolidado 

na posse do mesmo. Com a inicial vieram os documentos. Liminar 

concedida no id. 4521266, determinando-se a expedição de mandado de 

busca e apreensão do veículo. Cumprimento da liminar e citação da parte 

requerida (id. 4804693). Devidamente citado, a parte requerida apresentou 

contestação no id. 4732128, onde pugnou pela purgação da mora parcial 

ante a inconstitucionalidade da cobrança integral das parcelas vincendas, 

bem como sustentou a aplicabilidade do CDC, a abusividade dos juros 

cobrados, dentre outras questões. Em decisão de id. 4817022, foi 

indeferida a purgação parcial da mora e determinada a realização de 

sessão de conciliação entre as partes. Réplica no id. 5769911. Realizada 

audiência, a conciliação restou infrutífera (id. 6107226). Pedido para 

levantamento dos valores depositados pelo requerido no id. 8006801, 

sendo o pleito deferido no id. 8207918 e o alvará expedido no id. 9339499. 

O processo veio concluso. II – Fundamentação A demanda ora em análise 

possui questões relacionadas ao direito objetivo, o que revela 

desnecessário inaugurar a fase instrutória. Neste passo, mostra-se 

cabível o abreviamento do rito procedimental, proferindo-se julgamento 

antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, inciso I do CPC. 

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito, expondo-se as razões 

do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal 

de 1988, bem como do art. 371 do CPC. É de se observar que, executada 

a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, 

§ 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no prazo de cinco 

dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei 

n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69). Com efeito, a requerente afirma que o 

requerido deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento 

do bem alienado fiduciariamente. Em sua resposta, a parte requerida 

argumenta a inconstitucionalidade da cobrança integral das parcelas 

vincendas, bem como abusividade dos juros contratados, o que de acordo 

com a referida parte viola a boa fé, bem como sustenta a ausência dos 

requisitos do artigo 2º, §2º do Decreto-Lei n. 911/69. Primeiramente, 

descabe maior digressão quanto a aplicabilidade do CDC às instituições 

financeiras, nos termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Em análise do contrato 

firmado entre as partes, o fato de os juros remuneratórios estarem acima 

de 12 % ao ano, por si só, não indica abusividade, consoante a Súmula 

382 do STJ, que assim dispõe: “A estipulação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Em análise à 

taxa média publicada pelo Banco Central do Brasil, verifica-se que na 

época do estabelecimento do negócio jurídico entre as partes era superior 

à efetivamente contratada pela parte nesta demanda. Nesse quadro, 

revela-se a razoabilidade e proporcionalidade entre o valor ajustado entre 

as partes e o percentual médio de mercado, razão pela qual não comporta 

acolhimento tal argumento tecido pela parte requerida. No que concerne à 

alegação de inconstitucionalidade,tal questão já foi dirimida por meio da 

decisão de id. 4817022 em que restaram indeferidos os argumentos do 

requerido, razão pela qual descabe maior digressão sobre tal tema neste 

momento, restando superada pela preclusão. Diante desse panorama, 

rejeitados os argumentos defensivos a procedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Com supedâneo 

no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, 

conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, 

SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos 

do art. 98, §3º do CPC. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento 

de desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício 

ou sistema RENAJUD. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

com as anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005162-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIR MARTINS ROXO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E PEÇA 

DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR Certifico 

que a parte requerida apesar de citada/intimada deixou transcorrer o 

prazo legal para pagar a dívida e apresentar manifestação defensiva. Com 

efeito impulsiono os autos, com o intuito de que a parte autora, na pessoa 
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de seu Advogado promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000612-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA FARIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS 

JUDICIÁRIAS DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias: 1) - Efetue o recolhimento das Custas 

Processuais e Taxas Judiciárias; 2) - Efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, apurada no valor de R$ 70,00 reais, visando o 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão a ser oportunamente 

expedido. 2.1) - Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. 2.2) - Ao final, após efetuar o pagamento 

das aludidas “Guia de Diligência e Guia de Custas e Taxas Judiciárias", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

16 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003649-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO LOPES OAB - RS0075065A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 5 dias, manifeste acerca 

da certidão negativa do Oficial de Justiça, notadamente informando 

endereço atual da parte autora, com a finalidade de que seja intimado 

pessoalmente a comparecer ao ato designado. Cáceres/MT, 16 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000743-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIO SEBASTIAO FARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000743-02.2017.8.11.0006 

AUTOR: EDENIO SEBASTIAO FARIA DA SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL 

S.A, BANCO BMG, BANCO PAN S.A., BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. Manifestem os Requeridos sobre o pedido de 

desistência da ação solicitado na petição de id. 11670968, no prazo de 

cinco dias. Caceres, 16 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000743-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIO SEBASTIAO FARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000743-02.2017.8.11.0006 

AUTOR: EDENIO SEBASTIAO FARIA DA SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL 

S.A, BANCO BMG, BANCO PAN S.A., BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. Manifestem os Requeridos sobre o pedido de 

desistência da ação solicitado na petição de id. 11670968, no prazo de 

cinco dias. Caceres, 16 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003200-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA DOS REIS BUZATI CAETANO (AUTOR)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAMIR FEITOSA DE SA (RÉU)

SERAFINA ROSA DE SÁ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

vitor moura laete (LITISCONSORTES)

ROBERTO LUIZ DOS SANTOS (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO NOMEAÇÃO CURADOR ESPECIAL - NPJ Impulsiono 

os autos para intimar/cientificar o Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ, 

acerca da sua nomeação para atuar como curador especial na defesa da 

parte requerida, conforme teor do despacho retro exarado (ID 10340067). 

Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000501-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOTECO BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANLATEX DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA LEONEL DE PAULA LEITE (EXECUTADO)

JOSE CUNHA LEITE (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para CIÊNCIA de Carta Precatória devolvida e 

anexada a estes autos em ID de nº. 11786064, e requerer o que entender 

de d i re i to  no prazo de 05 (Cinco)  d ias .  Processo : 

1000501-77.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 24.036,91; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000533-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ANTONIO WILL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES VENDRAMEL OAB - MT23755/O (ADVOGADO)

TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA DAMACENO OAB - SP329670 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLA MALDONADO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000533-14.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: VALMIR ANTONIO WILL REQUERIDO: MARIELLA 

MALDONADO DE BARROS DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos 

formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente 

Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, 

servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou 

pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000533-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ANTONIO WILL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES VENDRAMEL OAB - MT23755/O (ADVOGADO)

TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA DAMACENO OAB - SP329670 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLA MALDONADO DE BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento da 

Carta Precatória remetida a este r. juízo. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000743-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIO SEBASTIAO FARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000743-02.2017.8.11.0006 

AUTOR: EDENIO SEBASTIAO FARIA DA SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL 

S.A, BANCO BMG, BANCO PAN S.A., BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. Manifestem os Requeridos sobre o pedido de 

desistência da ação solicitado na petição de id. 11670968, no prazo de 

cinco dias. Caceres, 16 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000427-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSORIO DE FREITAS GODOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ RIBEIRO (RÉU)

marta maria nery ribeiro (RÉU)

Outros Interessados:

Plácido Gonçalves (TERCEIRO INTERESSADO)

Lourival Nonato de Santana (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000427-23.2016.8.11.0006 AUTOR: 

OSORIO DE FREITAS GODOY RÉU: ANDRE LUIZ RIBEIRO, MARTA MARIA 

NERY RIBEIRO DECISÃO 1 – Considerando que as diversas diligências 

visando à citação do réu restaram infrutíferas, DEFERE-SE o pedido de id. 

11554346. Para tanto EXPEÇA-SE edital com prazo de 20 (vinte) dias, 

seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do CPC, 

consignando-se as advertências do despacho inicial. 2 – Em seguida, 

esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE. 3 – Após, com fundamento no 

art. 72, inciso II e parágrafo único do aludido dispositivo do Código de 

Processo Civil, NOMEIA-SE como curador especial do réu a Defensoria 

Pública desta Comarca, que deverá ser intimada pessoalmente da 

nomeação, devendo ser encaminhado os autos para tal fim. 4 – Na 

sequência, INTIME-SE a autora para requerer o que entender de direito, 

sobretudo especificar as provas que pretende produzir, consignando-se 

prazo de 10 (dez) dias. 5 – Por fim, CONCLUSO. 6 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 198591 Nr: 2626-35.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVITHA CAR VEICULOS, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS 

JUNQUEIRA - OAB:175803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 
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OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B, VINÍCIUS CASTRO CINTRA 

- OAB:10044/MT

 INTIMAÇÃO da parte requerida Cooperativa de credito de Livre Admissão 

do Sudoeste-Sicredi, para, ciência da devolução da Carta Precatória 

expedida nos autos ao Juízo da Comarca de Londrina-PR, com a oitiva de 

testemunha, e para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149473 Nr: 8132-31.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PÉRCIO DE CARVALHO, MARIA IZABEL 

SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Tendo em vista os termos do acordo de fls. 132/133, devidamente 

homologado à fl. 135, este Juízo DEFERE o pedido de fl. 136, reiterado às 

fls. 141/142 e, por conseguinte, autoriza a expedição do alvará na forma 

requerida.

 2 – Após, certifique-se quanto ao trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184902 Nr: 5169-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS AUTO POSTO LTDA, PAULO SÉRGIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA DE MELO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE A. BARBOSA DO 

NASCIMENTO - OAB:23.635/O, CAMILA GONZAGA VANINI - 

OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado para tomar 

conhecimento do 1º LEILÃO ELETRÔNICO agendado para o dia 07/03/2018 

às 10hs e o 2º LEILÃO ELETRÔNICO para às 13hs.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 159042 Nr: 6776-64.2013.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO CORREA, CACILDA BATISTA 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANI RICARDO BATISTA 

MATEUS - OAB:194378/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 Código n. 159042

DESPACHO

1 – Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão/decisão retro, 

INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos.

 2 – Não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações e baixas necessárias.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137833 Nr: 7228-45.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGUIDA MARIA PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766-SSP

 ... Além da discussão acerca da multa, remanesce apurar os valores 

cobrados a maior, desde o primeiro pagamento espontâneo até a data do 

efetivo cumprimento de retificação do valor da parcela. Sob tal tópico, é 

incontroverso nos autos que o primeiro pagamento foi efetivado até o mês 

de julho de 2014 e a ordem de retificação somente foi efetivada em maio 

de 2016 (fls. 315/316), remanescendo, assim, a cobrança indevida entre 

os meses de agosto de 2014 até abril de 2016. Já os cálculos de fls. 335 

apresentado pela Autora, sem impugnação pela Requerida, retrata período 

de julho de 2015 a abril de 2016. Nesse sentido, deverá manifestar se 

deseja executar o período descrito e/ou aditar seus cálculos, no prazo de 

15 dias. ... Assim, o quantum da astreinte fixado na sentença, qual seja, 

R$ 50,00 por dia revela-se excessivo frente a obrigação descumprida 

tratar-se de ocorrência mensal, sendo que, em atenção ao princípio da 

razoabilidade e da proporcionalidade e para conferir credibilidade ao 

instituto processual da astreinte, é de se reduzir o montante da multa 

aplicada para R$ 5,00 (cinco) reais por dia de descumprimento, o que 

corresponde a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por cada mês 

descumprido, medida que evita enriquecimento sem causa, mas reafirma o 

valor e o respeito que as normas legais devem possuir, segundo o atual 

posicionamento da jurisprudência. ... Atento a tais parâmetros, a multa já 

reduzida, importará no valor de R$ 1.155,00 (um mil, cento e cinquenta 

reais) – (231 dias x R$ 5,00 reais). Do exposto, julgo parcialmente 

procedente a impugnação de fls. 162/166 para determinar a modificação 

do valor do dia-multa, conforme fundamentação supra, e liquidar o valor 

devido em favor da Autora para R$ 1.155,00 (um mil, cento e cinquenta 

reais). Intimem-se. Acaso seja efetivado algum aditamento do pedido de 

restituição do valor cobrado a maior, no prazo de 15 dias, intime a parte 

Executada para manifestar, no mesmo prazo. Não sendo efetuado, retorne 

concluso para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173325 Nr: 8729-29.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACARE CONTABIL EIRELI LTDA, MARIA 

ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO, ROSALVO CARNEIRO, CAMILO 

AUGUSTO GATTASS COSTA, BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Isto posto, julgo procedente a ação de cobrança, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil para condenar os Requeridos ao 

pagamento da quantia de R$ 270.986,76 (duzentos e setenta mil, 

novecentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), com 

incidência de juros de mora à taxa de 0,920 % ao mês, na forma simples, a 

partir do última atualização realizada, sendo 30/09/2014.Condeno os 

Requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, este arbitrado em 10 % sobre o valor da 

condenação. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, aguarde-se pedido de 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 dias.Acaso nada seja pleiteado, 

arquive-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000612-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000612-90.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CREUSA FARIA Vistos etc. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso 

providencie o pagamento, desde já fica analisado o pedido de liminar. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a 

inicial com a cédula de crédito bancária com Garantia de Alienação 

Fiduciária de Bens Móveis e, posteriormente, com a comprovação de mora 

do Requerido, consistente na Notificação Extrajudicial, conforme autoriza o 

artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Assim, com fundamento no artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em 

nome da pessoa indicada na peça preambular, vez que nesta comarca 

inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta 

ação, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 172, § 

2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1º do artigo 842 do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. Cáceres/MT., 16 

de Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 157394 Nr: 5170-98.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAECKEL SADLER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, CERTIFICO que os Embargos 

de Declaração de fls. 130/131 SÃO TEMPESTIVOS, uma vez que 

protocolados me 01/11/2017, sendo que a Procuradoria do Estado foi 

intimada da sentença por meio de carga em 31/10/2017 (fls. 129). Assim, 

impulsiono os autos INTIMANDO A PARTE AUTORA, por meio de seu 

advogado, via DJE, para que apresente resposta aos referidos embargos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95606 Nr: 673-46.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.P. DOS SANTOS PANIFICADORA, ISAIAS 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

95606 §!*Y'¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 673-46.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): I.P. DOS SANTOS PANIFICADORA e ISAIAS PEREIRA 

DOS SANTOS

CITANDO(A, S): Executados(as): I.P. DOS SANTOS PANIFICADORA, CNPJ: 

02640574000150, brasileiro(a), e Executados(as): Isaias Pereira dos 

Santos, Cpf: 32196849987, ambos em lugar incerto e não sabido

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 18.937,30

FINALIDADE: 1.CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. 2. I N T I M A Ç Ã O do 

EXECUTADO(A), por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, 

para QUE FIQUE CIENTE DAS PENHORAS constantes das RESTRIÇOES 

JUDICIAIS SOBRE VEICULOS AUTOMOTORES (RENAJUD) E SOBRE O 

BLOQUEIO DE VALORES (BACENJUD), conforme comprovantes de fls. 49 

e 52, cuja cópia segue anexa, para, nos termos do art. 12, caput, da Lei 

6830/80, querendo OPOR EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela 

FAZENDA PÚBLICA, acima especificada, em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20101170, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 16 de novembro de 2017.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 81278 Nr: 7805-28.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A .M. NETO COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

81278 §!)-o¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 7805-28.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): A .M. NETO COMÉRCIO ME

CITANDO(A, S): Executados(as): A .M. Neto Comércio Me, CNPJ: 
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26768176000181, Endereço: lugar incerto e não sabido

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 116.659,20

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela 

FAZENDA PÚBLICA, acima especificada, em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20081683, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 16 de novembro de 2017.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 96119 Nr: 1186-14.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.GUIMARÃES PIOVEZAN, JUSCELIA 

GUIMARÃES PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

96119 §!*^4¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1186-14.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): J.GUIMARÃES PIOVEZAN e JUSCELIA GUIMARÃES 

PIOVEZAN

CITANDO(A, S): Executados(as): J.guimarães Piovezan, CNPJ: 

04256526000198, e Executados(as): Juscelia Guimarães Piovezan, Cpf: 

41211049191, Endereço: ambos em lugar incerto e não sabido

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/02/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 12.370,20

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela 

FAZENDA PÚBLICA, acima especificada, em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20082884, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 27 de novembro de 2017.

Ana Veronica Bisinoto Rojas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 83581 Nr: 10049-27.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - 

OAB:15734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Vistos, etc.

Em aditamento a sentença de (fl. 57), informe o Executado o número da 

conta para liberação da quantia penhorada à (fl. 39), no prazo de 10 (dez) 

dias. Sendo informada a conta, expeça-se alvará para liberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 83850 Nr: 10346-34.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES em face de FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA.

Tramitando regularmente o feito, a parte Requerente noticiou a quitação da 

dívida pelo Executado (fls. 50).

Isto posto, julgo extinto estes autos nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Custas pelo Executado.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, intime o Executado para efetuar o pagamento 

das custas no prazo de 10 (dez) dias, e não sendo quitada, adote a 

providências conforme orientação da CNGC.

Cumpridas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 12710 Nr: 2207-74.2000.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DA GUIA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DOS SANTOS 

ALVARES FERREIRA - OAB:5260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO a advogada da parte autora para que se manifeste sobre a 

petição do Município requerido às fls. 317/320, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 83581 Nr: 10049-27.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - 

OAB:15734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES em face de FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA.

Tramitando regularmente o feito, a parte Requerente noticiou a quitação da 

dívida pelo Executado (fls. 54).

Isto posto, julgo extinto estes autos nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Custas pelo Executado.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, intime o Executado para efetuar o pagamento 

das custas no prazo de 10 (dez) dias, e não sendo quitada, adote a 

providências conforme orientação da CNGC.

Cumpridas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 83886 Nr: 10371-47.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES em face de FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA.

Tramitando regularmente o feito, a parte Requerente noticiou a quitação da 

dívida pelo Executado (fls. 50).

Isto posto, julgo extinto estes autos nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Custas pelo Executado.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, intime o Executado para efetuar o pagamento 

das custas no prazo de 10 (dez) dias, e não sendo quitada, adote a 

providências conforme orientação da CNGC.

Cumpridas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 83892 Nr: 10377-54.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES em face de FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA.

Tramitando regularmente o feito, a parte Requerente noticiou a quitação da 

dívida pelo Executado (fls. 63).

Isto posto, julgo extinto estes autos nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Custas pelo Executado.

Informe o Executado número de conta para liberação da quantia 

penhorada às fls. 39, no prazo de dez dias. Sendo informada a conta, 

expeça-se alvará para liberação.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, intime o Executado para efetuar o pagamento 

das custas no prazo de 10 (dez) dias, e não sendo quitada, adote a 

providências conforme orientação da CNGC.

Cumpridas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 12222 Nr: 1870-85.2000.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY CARVALHEIRA DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DOS SANTOS 

ALVARES FERREIRA - OAB:5260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO a advogada da parte autora para que se manifeste sobre a 

petição do Município requerido às fls. 418/432, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 83891 Nr: 10376-69.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES em face de FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA.

Tramitando regularmente o feito, a parte Requerente noticiou a quitação da 

dívida pelo Executado (fls. 52).

Isto posto, julgo extinto estes autos nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Custas pelo Executado.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, intime o Executado para efetuar o pagamento 

das custas no prazo de 10 (dez) dias, e não sendo quitada, adote a 

providências conforme orientação da CNGC.

Cumpridas as formalidades legais, arquive-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004353-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011037-96.2014.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR GONCALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011037-96.2014.8.11.0006 REQUERENTE: SALVADOR GONCALVES 

JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela VIVO S.A. no qual se insurge contra 

a sentença proferida nos autos. Em síntese, o Embargante alega que a 

sentença ora embargada deixou de fundamentar a existência do dano 

moral, requerendo efeito infringente na decisão do presente. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Doutra ponta, considerando que houve 

deposito espontâneo de valor, intime-se o Requerente para que manifeste 

quanto a satisfação ou não do débito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004447-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDES FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA AIRES SONAQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000549-02.2017.8.11.0006 REQUERENTE: BENEDITA AIRES SONAQUE 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Verificando nos autos que a 

parte RECLAMADA realizou o pagamento da condenação e comprovou o 

cumprimento da obrigação de fazer, conforme ID 10963440, assim a parte 

autora já alcançou o remédio jurídico satisfatório, no entanto até o 

presente momento não apresentou manifestação de concordância quanto 

ao valor depositado, evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao 

prosseguimento do presente feito, autorizando-se, assim, a sua extinção. 

D I A N T E  D O  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE, tem-se a quitação do valor 

devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, 

se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL, quando devidamente 

requerido. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a 

conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que 

tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para 

o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. DISPOSITIVO Posto isto, ante a 

informação de que o débito fora quitado, OPINO por JULGAR EXTINTO o 

presente feito, com lastro legal no disposto art. 924, II, do CPC. Às 

providências. Após, arquivem-se os autos. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002865-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AMANTINO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002693-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004587-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIESSICA DE MELLO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012012-84.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL BEREMI GUTIERREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 8012012-84.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela VIVO S.A., no qual 

alega ter sido a sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de 

que a r. sentença não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante 

não é alegação plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. 

Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004594-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FABIO SALVATERRA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010703-28.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDSON POUSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL BISPO SALVADOR (REQUERIDO)

 

Processo: 8010703-28.2015.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

conforme disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por ANTONIO EDSON POUSO DE ALMEIDA 

em face de NATAL BISPO SALVADOR, alegando que o requerido não 

realizou o pagamento de dois cheque no valor de R$ 1.520,00 (um mil 

quinhentos e vinte reais), bem como 77 gramas de ouro, no valor de R$ 

9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta reais), perfazendo o total de R$ 

13.260,00 (treze mil e duzentos e sessenta reais). Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, nos 

termos do artigo 373 do CPC. Provar significa a demonstração de fatos 

relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer; 

aquela que apenas indica remota possibilidade, como no caso concreto, 

não satisfaz o julgador que necessita, para formar seu convencimento, de 

provas escorreitas na demonstração dos fatos alegados na inicial. O ônus 

da prova parte do princípio que toda afirmação precisa de sustentação, de 

provas para ser levada em consideração, e quando não são oferecidos, 

essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada 
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em um raciocínio lógico. Segundo o Código de Processo Civil, ônus da 

prova é o encargo atribuído pela lei a cada uma das partes de um 

processo, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse 

para as decisões a serem proferidas. O ônus da prova incumbe ao autor, 

quanto ao seu direito. No presente caso, o autor não trouxe aos autos 

qualquer prova de que tenha contratado com o Requerido, tendo, 

inclusive, não aportado cópia do cheque recebido, conforme informado na 

inicial. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002890-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PARABA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000032-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011673-28.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EUSTAQUIO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011673-28.2015.8.11.0006 Requerente: 

Antonio Eustaquio de Moura Requerido: Município de Cáceres VISTOS 

ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Indefiro a petição inicial, nos 

termos do parágrafo único do art. 321 e artigo 330, IV, ambos do CPC, 

porquanto não atendido o despacho de Id. nº 2462079 que determinou a 

emenda da inicial, regularmente publicado no Sistema PROJUDI em 

18/05/2015. Estabelece o parágrafo único do art. 321 do Código de 

Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” E ainda, nos termos do art. 330, IV do CPC: “Art. 330. A 

petição inicial será indeferida quando: [...] IV - não atendidas as 

prescrições dos arts. 106 e 321.” Assim, não tendo o autor atendido a 

determinação de emenda à inicial, a extinção do processo, sem resolução 

do mérito, se impõe. Ante o exposto, com amparo no parágrafo único do 

artigo 321, bem como nos artigos 330, IV, e 485, I, todos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004596-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ROSENDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 
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arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010914-98.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROCHA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENAMARA ROCHA MONTEIRO OAB - MT0006246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL PARK LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010914-98.2014.8.11.0006 Requerente: 

Luciana Rocha Almeida Requerido: All Park Ltda - Me VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em que a 

autora alega que em viagem para a cidade de Salvador, no dia 13/03/14, 

deixou o seu veículo no estacionamento do aeroporto, o qual é 

administrado pela Requerida, e que ao chegar de viagem, no dia 

18/03/2014, a requerente, efetuou o pagamento respectivo e se dirigiu a 

seu veículo, deparando-se com este aberto e sem o aparelho de DVD e 

com aranhões na pintura da maçaneta. Aduz que de imediato se deslocou 

até a guarita do aludido estacionamento e fez a devida comunicação do 

furto do aparelho DVD, bem como dos estragos contidos no veículo, 

sendo-lhe comunicado que nada poderia ser feito pela Requerida, 

lançando a culpa pelo evento a Requerente, alegando que esta teria 

deixado o veículo aberto quando ali o deixou, não conseguindo resolver a 

situação de forma amigável junto à requerida. Ao final requer a 

condenação em danos morais e materiais. REJEITO a preliminar de 

decadência arguida pela requerida, pois entendo que os prejuízos foram 

causados por falha na prestação de serviço, motivo pelo qual incide o 

prazo quinquenal, e não o previsto no art. 26 do Código de Defesa do 

Consumidor, que refere-se à decadência do direito de reclamar pelos 

vícios aparentes, ou de fácil constatação e vícios ocultos, que não é o 

caso dos autos. Não havendo mais preliminares, passo à análise do 

mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que o furto 

ocorreu dentro do estacionamento da requerida. E a requerida, em sua 

contestação, limitou-se a afirmar que nunca foi procurada pela 

demandante para solução do problema, e que não teve sinal de 

arrombamento no veículo, e que caberia à autora provar que a avaria em 

seu veículo realmente ocorreu no estacionamento, e por culpa exclusiva 

da Demandada. Em que pese as alegações da reclamada, entendo que 

razão não lhe assiste, uma vez que a responsabilidade da reclamada, no 

caso, é objetiva, já que, ao fornecer estacionamento para seus clientes, 

assume o dever de guardo do veículo, respondendo pelos eventuais 

prejuízos sofridos no interior do estabelecimento. Entretanto, a Súmula nº 

130 do STJ consagrou o que se tem chamado de redução do módulo da 

prova, quando o ônus probatório a cargo do consumidor é restringido, 

bastando a demonstração de que o veículo objeto de furto estava no 

estacionamento da empresa quando do fato, conforme fotos, B.O. 

registrando o sinistro, e nota fiscal do aparelho furtado de dentro do 

veículo documentos esses trazidos pela autora com a inicial. Ademais, a 

má-fé não se presume. Não se poderia concluir que o autor esteja 

declarando falsamente, em especial porque certamente não correria o 

risco de envolver a autoridade policial nessa hipotética fraude, conforme 

boletim de ocorrência, onde o autor declarou exatamente o que agora 

pleiteia em juízo, o que traz verossimilhança às alegações do autor. A 

quebra da relação de confiança em razão da falta de vigilância pelo 

estabelecimento comercial configura ato ilícito passível de indenização, e o 

dano é presumido (in re ipsa), razão pela qual a condenação da requerida 

para reparar os danos materiais e morais causados à autora é medida que 

se impõe. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 

(seis mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. E ainda, comprovado o prejuízo material 

suportado pela autora, os danos e o nexo de causalidade, verifica-se que 

há dever da reclamada de indenizar a autora também pelo dano material 

sofrido, no valor total de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), 

conforme nota apresentada pela Reclamante. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a reclamada ao pagamento ao autor do valor de R$ 540,00 

(quinhentos e quarenta reais), por danos materiais quantia a ser corrigida 

pelo INPC desde a data do fato e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês a contar da citação, e ainda, a título de danos morais, CONDENAR a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002778-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMYR MUSSA DIB OAB - AM6883 (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Houve a celebração de acordo entre as partes (id. 10634487). 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

firmado entre as partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da 

Lei Federal n.º 9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o alvará conforme solicitado pelo causídico da requerente. Sem 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, ante a gratuidade 

de justiça. Após, arquive-se observando as cautelas e anotações de 

estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, poderão 

requerer o desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 
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do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011660-63.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

Processo: 8011660-63.2014.8.11.0006 Vistos. Devidamente intimado para 

manifestar nos autos, sob pena de extinção, o Requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo fixado conforme certidão do ID 4976305. 

Assim, declaro extinto este feito, nos termos do artigo 485, III do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012703-98.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8012703-98.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pelo autor, no qual alega ter 

sido a sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de que a r. 

sentença não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante não é 

alegação plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011481-95.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SOARES VIANA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

Processo: 8011481-95.2015.8.11.0006 Vistos. Devidamente intimado para 

manifestar nos autos, sob pena de extinção, o Requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo fixado conforme certidão do ID 5844250. 

Assim, declaro extinto este feito, nos termos do artigo 485, III do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011751-22.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011751-22.2015.8.11.0006 REQUERENTE: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RECEBO o recurso apresentado 

pela parte Requerida somente no efeito devolutivo, nos termos do que 

dispõe o art. 43 da Lei n. 9.099/95, considerando que seu recebimento em 

duplo efeito é medida extraordinário nos Juizados Especiais. Intime-se a 

parte Recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo e forma legal. 

Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as 

nossas homenagens. Expeça-se o necessário Às providências. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012649-35.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Processo: 8012649-35.2015.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA LUZ em face do Estado de Mato Grosso e 

Município de Cáceres, que requerendo assistência à saúde da autora, 

assegurando imediatamente, o PROCEDIMENTO DE CATETERISMO 

CARDÍACO COM URGÊNCIA, conforme prescrição médica. A inicial veio 

acompanhada dos seguintes documentos: documentos pessoais, 

declaração de hipossuficiência, laudos médicos informando a urgência da 

cirurgia, solicitação de procedimento cirúrgico, ofícios de pedido de 

providência e resposta deste. A liminar foi deferida nos termos requeridos 

pelo Autor. É o necessário. Decido. Quanto a preliminar de ilegitimidade 

passiva, também alegada pelo segundo requerido não merece ser 

acolhida, vez que a direito a vida e à saúde é um direito público subjetiva 

assegurada pela Constituição Federal a todos os cidadãos, principalmente 

àqueles que são carentes, uma vez que saúde está incluídas entre os 

direitos sociais, senda dever comum da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, entes políticos com responsabilidade solidária. Portanto, rejeito 

a presente preliminar. Tratando-se de matéria que independe da produção 

de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Em análise dos autos depreende-se que a necessidade 

de assistência médica, conforme prescrição médica. No entanto, a 

Requerente não tem condições financeiras para pagar. É entendimento 
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pacífico que os Entes Federativos não podem se omitir diante do 

atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6º, 

elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, 

estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, 

bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua 

proteção. O direito à saúde configura direito fundamental, o que exige do 

Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de 

prestações positivas. Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa 

humana impõe ao Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o 

necessitarem, tratamento médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, 

pressuposto da própria existência do Estado Democrático de Direito. O 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado 

no mesmo sentido, conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento para tratamento 

de diabetes - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição 

da República – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido. 

(TJ-SP - APL: 00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, 

Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª 

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da 

forma que se apresenta a situação, em que restou sobejamente 

evidenciado que o Representado encontra-se acometido de doença que 

pode catalisar intensas/graves consequências à sua saúde, como forma 

de emprestar efetividade à regra constitucional que consagra o direito à 

saúde, considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em 

que foi deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006914-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARQUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1006914-72.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JULIANO MARQUES RIBEIRO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. A presente demanda tem por finalidade a exclusão das tarifas de 

ICMS nas faturas de energia, proposta por JULIANO MARQUES RIBEIRO 

em face da FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese, o 

Requerente aduz ser consumidor de energia elétrica fornecida pela 

Requerida, alega o Requerente que analisando sua fatura percebe-se que 

a base de calculo dos impostos cobrados não esta corretamente aplicada. 

O Requerente alega ainda, que a base de calculo do ICMS esta sendo 

calculada de forma ilegal sobre a soma de todas as tarifas de uso do 

sistema. A título de liminar requer a suspenção da exigibilidade do débito 

tributário referente à incidência do ICMS sobre valores pagos a título de 

Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição 

(TUSD/EUSD). É o necessário. Decido. Para que o Juiz possa aferir a 

quem cabe a razão no processo, deve examinar questões preliminares 

que antecedem lógica e cronologicamente a questão principal: o mérito, 

isto é, o pedido. Estas questões preliminares dizem respeito ao próprio 

exercício do direito de ação (condições da ação) e a existência da 

regularidade da relação jurídica processual (pressupostos processuais). 

As condições da ação possibilitam ou impedem o exame da questão 

seguinte (mérito). Presentes todas as citadas condições, compete ao Juiz 

analisar o mérito, não sem antes verificar se também se encontram 

presentes os pressupostos processuais. Ausente uma delas ou mais de 

uma, ocorre o fenômeno da carência da ação (CPC 337, XI), ficando o Juiz 

impedido de examinar o mérito. A carência da ação tem como 

consequência a extinção do processo sem julgamento do mérito (CPC 485, 

VI). As condições da ação são três: legitimidade das partes, interesse 

processual e possibilidade jurídica do pedido. (CPC Comentado Nelson 

Nery. Pág. 671) - (negritei). A inteligência do art. 18 do Código de 

Processo Civil Brasileiro assim determina: Art. 18º. Ninguém poderá 

pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo 

ordenamento jurídico. (negritei). Pois bem, é o caso de reconhecimento de 

ilegitimidade ativa. Com a inicial foi acostado aos autos contas de energia 

em nome de terceiros, as quais estariam sendo cobradas as taxas de 

ICMS. Primeiramente, conforme exposto na inicial, o Requerente pretende a 

exclusão das tarifas de ICMS das contas de energia. Entretanto, em que 

pese às contas de energia não se encontram no nome do Requerente, 

este não demonstrou nos autos vínculo contratual entre as partes. In 

casu, diante dos documentos juntados, resta comprovado que o ora 

Reclamante não possui legitimidade para compor a ação, tendo como 

fundamento o descumprimento de contrato do qual não figurou como 

parte. Assim, ante a ilegitimidade ativa, julgo extinto o presente feito, com 

fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004514-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020059-47.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MARTINS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8020059-47.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela VIVO, no qual alega ter 

sido a sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 
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seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de que a r. 

sentença não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante não é 

alegação plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012819-07.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

 

Processo: 8012819-07.2015.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER(COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA) ajuizada 

pela Defensoria Pública, atuando em favor de ANTONIO FERREIRA FILHO 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT, 

sob o argumento de necessitar realizar os exames pré-cirúrgicos de 

ANGIOFLURESCEINOGRAFIA e FOTOCOAGULAÇÃO A LASER para que 

consiga ser realizada sua cirurgia de vitrectomia posterior em olho 

esquerdo. A requerente, ao procurar a Secretaria Municipal de Saúde no 

intuito de agendar o referido exame, foi informada que este procedimento 

não é realizado pela rede pública. Ocorre que o exame foi apreçado, 

conforme orçamentos anexos, em R$ 900,00, valor incompatível com a 

renda do requerente. A liminar foi deferida nos termos requeridos pelo 

Autor. Os Requeridos apresentaram contestações que foram impugnadas 

pelo Autor. É o necessário. Decido. Tratando-se de matéria que independe 

da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Pretende o Requerente a condenação dos 

Requeridos na obrigação de fazer consistente em realizar exame 

ANGIOFLURESCEINOGRAFIA e FOTOCOAGULAÇÃO A LASER para que 

consiga ser realizada sua cirurgia de vitrectomia posterior em olho 

esquerdo. Em análise dos autos depreende-se que a parte Requerente, 

em decorrência de diabetes, possui transtornos em sua visão, sendo 

necessária a cirurgia de vitrectomia posterior em olho esquerdo, que, para 

tanto, é necessário a realização do exame supracitado, conforme 

prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem condições 

financeiras para realiza-lo e o mesmo não é fornecido pelo S.U.S. É 

entendimento pacífico que os Entes Federativos não podem se omitir 

diante do atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 

6º, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, 

estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, 

bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua 

proteção. O direito à saúde configura direito fundamental, o que exige do 

Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de 

prestações positivas. Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa 

humana impõe ao Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o 

necessitarem, tratamento médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, 

pressuposto da própria existência do Estado Democrático de Direito. O 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado 

no mesmo sentido, conforme as seguintes ementas: “REEXAME 

NECESSÁRIO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO 

DE TRATAMENTO MÉDICO. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. A saúde e a vida humana são bens juridicamente 

tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas 

sociais e econômicas. 2. O poder público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento.” 

(Reexame Necessário n.º 16161/2011, Quarta Câmara Cível, Des. Rel. 

Gilberto Giraldelli, data do julgamento 07/06/2011).” "AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento para tratamento 

de diabetes - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição 

da República – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido. 

(TJ-SP - APL: 00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, 

Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª 

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da 

forma que se apresenta a situação, em que restou sobejamente 

evidenciado que o Representado encontra-se acometido de doença que 

pode catalisar intensas/graves consequências à sua saúde, como forma 

de emprestar efetividade à regra constitucional que consagra o direito à 

saúde, considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em 

que foi deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida, para determinar 

que os Requeridos adotem as providencias necessárias para a realização 

do exame de ANGIOFLURESCEINOGRAFIA e FOTOCOAGULAÇÃO A 

LASER. Por consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos 

autos. Sem custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o 

reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 

(sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. P.R.I. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004429-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004429-02.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 
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da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004264-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004264-52.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011103-13.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVIS DA CONCEICAO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011103-13.2013.8.11.0006 REQUERENTE: DAVIS DA CONCEICAO 

SOUZA REQUERIDO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos, 

etc. Nos termos do que dispõe o § 1º do art. 916 do Código de Processo 

Civil, intime-se o Exequente para manifestar acerca do preenchimento dos 

pressupostos do caput do citado artigo, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, voltem-me os autos conclusos para análise do perdido de 

parcelamento;. Intime-me. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011642-42.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011642-42.2014.8.11.0006 EXEQUENTE: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Processo: 8011642-42.2014.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

o débito foi devidamente quitado, sendo expedido o alvará em favor da 

parte autora. Assim, diante da quitação do débito, deve o feito ser extinto 

pelo cumprimento integral da obrigação. Posto isso, com fundamento no 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente 

EXECUÇÃO. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011641-57.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011641-57.2014.8.11.0006 EXEQUENTE: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Processo: 8011641-57.2014.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

o débito foi devidamente quitado, sendo expedido o alvará em favor da 

parte autora. Assim, diante da quitação do débito, deve o feito ser extinto 

pelo cumprimento integral da obrigação. Posto isso, com fundamento no 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente 

EXECUÇÃO. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004593-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RIDRIGO SANTOS DE MERELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: 1004593-64.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 
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270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004617-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANTANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012518-60.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8012518-60.2015.8.11.0006 Promovente: 

Gilberto Jose da Costa Promovido: Estado de Mato Grosso VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com 

PEDIDO D TUTELA ANTECIPADA, em que a autora alega que foi impedido 

de efetuar o licenciamento de seu veículo em razão de uma multa 

pendente, da qual não tinha conhecimento pois não foi notificado. Ao final 

requer que o requerido seja condenado a proceder com a obrigação de 

expedir o licenciamento do veículo de propriedade do Requerente, bem 

como cancelar o registro da referida multa de seu cadastro, até que seja 

garantido o direito de defesa ao Requerente mediante a notificação e 

devido procedimento administrativo. A requerida suscita preliminar de 

ilegitimidade passiva, sob a argumentação de que a multa discutida é de 

responsabilidade única do DETRAN, que é autarquia e por isso, goza de 

personalidade jurídica própria, distinta da do Estado, gozando de 

autonomia administrativa e financeira, e não se socorre do Estado de Mato 

Grosso para pagamento de suas dívidas ou mesmo para sua 

representação judicial. Analisando os autos, entendo que razão assiste à 

requerida, já que a parte legítima a figurar no polo passivo da demanda é o 

DETRAN, que é uma autarquia que dispõe de personalidade jurídica e 

patrimônio próprio, razão pela qual a presente ação desafia a extinção 

sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade passiva da parte 

reclamada. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da 

reclamada e, com amparo no Art. 487, VI, do Código de Processo Civil, 

declaro extinta, sem resolução do mérito, a presente ação. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007394-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1007394-50.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOILSON DE OLIVEIRA 

RIBEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Em síntese, a 

parte Requerente alega que foi surpreendida com a informação de que 

seu nome estava com restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Aduz ainda, que em consulta ao SPC/SERASA constatou que a 

negativação foi feita pela Requerida, referente ao contrato n. 0280654977, 

débito no valor de R$85,80 (oitenta e cinco reais e oitenta centavos), do 

qual a parte autora desconhece a procedência, razão pela qual recorre ao 

judiciário. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Os fatos 

narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, 

nesta fase inicial, a conclusão da existência de elementos que evidenciam 

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

processo, a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente. 

Por outro lado, também não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado o perigo da irreversibilidade, pois que nos termos do 

art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, 

surgindo novos fatos que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte Requerente e determino 

a Requerida que providencie, imediatamente, a retirada do nome da 

Requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, referente 

ao contrato n. 0280654977, débito no valor de R$85,80 (oitenta e cinco 

reais e oitenta centavos), até decisão ulterior, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contados da 

intimação desta decisão. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte Requerente, 

com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002698-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANE CRISTINA DA SILVA MAZZALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte reclamante para impugnar a contestação no 
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prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004620-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICACIA BARBARA PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010685-07.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DELUQUE JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010685-07.2015.8.11.0006 Requerente: 

Roseli Deluque Jara Requerido: Oi S/A VISTOS ETC. Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE em que a autora alega que 

teve seu nome inserido no cadastro de devedores por débito que 

desconhece. Não havendo preliminares, passo à análise do mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova da 

contratação. A presunção é de que a empresa que possui sistema 

eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a identidade de 

seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da contratação. Nestas 

circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Diante do exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na forma do 

art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. 

Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro dos 

devedores no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005393-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O autor, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica 

Souza Santos Juíza Leiga Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-11.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR JOIA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TURISMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Fundamento e decido. A parte Reclamante, apesar de 

devidamente citada/intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu, tão pouco justificou a ausência, evento nº 66. A ação em 

tela deve ser extinta em razão da ausência injustificada da autora à 

audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado 

termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e 

não comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da 

audiência. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do 

processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, 

uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se ?representar? por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Ante o exposto, 

julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2.º, da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Intimem-se. Após o 

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

estilo. Cáceres-MT, 30 de agosto de 2016. Grace Alves da Silva Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002855-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANA MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1002855-41.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por EDVANA SOUZA GUEDES em desfavor de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A, alegando que ao tentar realizar uma comprova 

no crediário em um comércio local, foi surpreendida com a notícia de que o 

Requerido havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito por 

um débito no valor de R$ 159,54 (cento e cinquenta e nove Reais e 

cinquenta e quatro centavos). Entretanto, não contratou com o Requerido, 

de forma que a negativação é indevida. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 
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responsabilidade. O Requerido, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora utilizou seu cartão de crédito, trazendo aos autos faturas 

subsequentes, nas quais constam pagamentos parciais mensais, o que 

afasta os indícios de fraude. Outrossim, não há nos autos notícia de furto 

e ou perda dos documentos cíveis do autor, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012157-43.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8012157-43.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por BANCO ITAÚ BMG 

CONSIGNADO S/A,, no qual alega ter sido a sentença omissa. No caso, 

outro caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, 

concedendo, aliás, efeitos infringentes. No caso, a parte reclamada 

sustenta, com razão, que a decisão deu procedência aos pedidos iniciais, 

sem se manifestar, no entanto, sobre o disposto no Art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, quedando-se, portanto, omissa a sentença proferida. Ante o 

exposto, acolho os embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 

da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade, modificando a r. 

sentença passando a ter a seguinte redação: “Vistos etc, Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O 

Exequente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-98.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010375-98.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, no qual alega ter 

sido a sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de que a r. 

sentença não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante não é 

alegação plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003757-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE MELO EDUARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Proc. 1003757-91.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais proposta por VIVIANE DE MELO 

EDUARDO em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A alegando que ao 

tentar comprar em um estabelecimento comercial foi informada que a 

Requerida havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito, por 

um débito oriundo do contrato EC93191332120/FI93191332120. Entretanto, 

desconhece tal débito, de forma que a negativação é indevida. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 
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dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. O Requerido, em sua contestação, 

sustenta que a parte autora é titular de conta corrente junto ao mesmo e 

realizou um empréstimo pessoal em 12.06.2014, estando inadimplente. 

Trouxe aos autos Termo de Adesão, assinado pelo autor, cuja assinatura 

é semelhante aos demais documentos juntados aos autos contendo a 

assinatura da requerente. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e 

ou perda dos documentos cíveis do autor, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012255-28.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 8012255-28.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela VIVO S.A., no qual 

alega ter sido a sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de 

que a r. sentença não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante 

não é alegação plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. 

Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1000637-40.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003283-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

Processo: 1003283-23.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOC/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por WEVERTON DE OLIVEIRA em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou com a 

Requerida, contudo, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por débitos nos valores de R$ 362,33 (trezentos e sessenta e dois 

Reais e trinta e três centavos) e R$ 78,51 (setenta e oito Reais e 

cinquenta e um centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004436-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAINA MARTINS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GERMANO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010023-72.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANDERSON GERMANO 

MARTINS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que teve 

seu acesso a crédito restrito porque a Requerida inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valore de R$ 98,47 

(noventa e oito Reais e quarenta e sete centavos). Todavia, desconhece o 

referido contrato, razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 
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ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010761-65.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DO NASCIMENTO JATOBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010761-65.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela OI S.A, no qual alega 

ter sido a sentença obscura. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de 

que a r. sentença ao acolher a preliminar de ilegitimidade do requerido 

“Universo online”, ou seja, segundo requerido mencionado na r. decisão 

estaria se referindo a Oi, não merece prosperar. Outrossim, é clara a 

tentativa do requerido de tentar confundir o julgador quanto a exclusão do 

requerido Universo Online, afirmando que a decisão não foi clara ao 

acolher sua preliminar de ilegitimidade passiva. Igualmente, os demais 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011454-49.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011454-49.2014.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DE 

PROGRESSÃO FUNCIONAL ajuizada por RUBENS DOS SANTOS em face 

da UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT, alegando 

que é professor concursado na Requerida e em 29.03.2012 defendeu 

dissertação de mestrado, tendo sido aprovado. Após a conclusão do 

curso de mestrado, requereu sua progressão funcional na Requerida em 

13.04.2012, obtendo parecer favorável da comissão de análise da 

UNEMAT. Entretanto, só foi produzido efeitos financeiros a partir de 

16.07.2012, sob o argumento de que somente nessa data o autor entregou 

o Certificado de Conclusão de Curso. O autor discorda de tal ato, uma vez 

que no parecer emitido estava expresso que na impossibilidade da 

apresentação do diploma, poderia ser apresentado atestado ou 

declaração, considerando que o atestado apresentado pelo autor possuía 

todas as informações necessárias, suprindo a falta do certificado ou 

diploma. A Requerida, por sua vez, apresentou contestação afirmando os 

documentos apresentados previamente não seriam capazes de 

comprovar, de forma cabal, a obtenção da titulação e a comprovação só 

ocorreu em 16.07.2014 com a apresentação do certificado de conclusão 

de curso. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria que independe da 

produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Observo que o autor apresentou, em 

13.04.2012, a ata de defesa, bem como o histórico escolar contendo o 

nome das disciplinas obrigatórias cumpridas, créditos obrigatórios, título de 

dissertação, data de defesa e conceito obtido, ou seja, tais documentos 

possuíam todas as informações necessárias. Ademais, o parecer do 

coordenador de curso foi emitido na data supracitada, sem qualquer 

ressalva, inclusive, está expresso na lista de documentos necessários 

emitido pela Requerida que, na impossibilidade de apresentação de 

certificado ou diploma, poderá ser apresentado atestado ou declaração, 

desde que constem todos os requisitos necessários para a obtenção do 

título. Assim, entendo que a exigência do diploma/certificado diante da 

apresentação dos documentos supracitados, nos quais demonstram os 

requisitos necessários para a obtenção do título. O condicionamento da 

progressão funcional à apresentação do diploma mostra-se desarrazoado 

e revestido de excesso formalismo. Assim, razão assiste ao autor, sendo 

que a procedência da pretensão é medida que se impõe. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para 

declarar o autor Mestre em Ciências Contábeis da Universidade de Mato 

Grosso, no período de 13.04.2012 – 16.07.2012 e, consequentemente, 

CONDENAR a Requerida ao pagamento da diferença salarial do referido 

período no montante de R$ 19.999,35 (dezenove mil e novecentos e 

noventa e nove Reais e Trinta e cinco centavos), aplicando correção 

monetária pelo índice IPCA-E desde a sentença e juros moratórios 

aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação válida. Sem 

custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 
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JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000216-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA JURRUPI SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004421-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Houve a celebração de acordo entre as partes (id. 10532825). 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

firmado entre as partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da 

Lei Federal n.º 9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o alvará conforme solicitado pelo causídico da requerente. Sem 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, ante a gratuidade 

de justiça. Após, arquive-se observando as cautelas e anotações de 

estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, poderão 

requerer o desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011277-85.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RANGEL PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

Proc. 8011277-85.2014.8.11.0006 Vistos etc. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de antecipação da tutela ajuizada por 

ADEMILSON RANGEL PEREIRA em desfavor do SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA - SEFAZ MT e FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT, com pedido de tutela antecipada com o fim de 

que seja declarada a NULIDADE do requisito 3.1, “l”, do edital nº 002/2013 

– SAD/SESP/MT do concurso público para provimento de vagas e 

formação de cadastro de reserva para os cargos de Soldado da Polícia 

Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, 

e para declarar o Requerente como RECOMENDADO na fase de 

Investigação Funcional e Documental, e sua consequente APROVAÇÃO 

no concurso público. A tutela antecipada vindicada foi indeferida. É o 

relatório. Decido. Em sede preliminar, alega a primeira Requerida 

PRELIMINARMENTE: perda do objeto da ação–realização das demais 

etapas do certame– não participação do requerente– falta de interesse de 

agir superveniente, o que merece prosperar. Verifico que ocorreu a perda 

superveniente do objeto, tendo em vista que o concurso público já se 

encerrou, tendo seu resultado sido devidamente homologado e tendo 

havido, inclusive, a posse dos aprovados. Ademais, o autor (candidato) 

mesmo afirma que efetuou a realização da inscrição tendo conhecimento 

da restrição quanto a limitação da idade para a realização do exame e 

assumiu o risco em realizar a prova. Na época dos fatos, a limitação de 

idade para certame da policia era de 25 (vinte e cinco) anos e o autor na 

data da inscrição definitiva possui 26 (vinte e seis) anos. Outrossim, o 

concurso ocorreu no ano de 2013 e reprovação de uma das etapas 

impediu o candidato de participar das demais fases do concurso público 

destinado ao provimento de cargos de Soldado PMMT, sem que tivesse 

participação em todas elas. Ante o exposto, reconheço perda do objeto da 

açãoe, com amparo no Art. 485, IV, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta, sem resolução do mérito, a presente reclamação. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica 

Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004516-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CARLOS RONDON CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Houve a celebração de acordo entre as partes (id. 10726827). 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

firmado entre as partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da 

Lei Federal n.º 9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, ante a 

gratuidade de justiça. Após, arquive-se observando as cautelas e 

anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, 

poderão requerer o desarquivamento e postular a execução nos mesmos 

autos. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004337-24.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

RONEI DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Houve a celebração de acordo entre as partes (id. 10506593). 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

firmado entre as partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da 

Lei Federal n.º 9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o alvará conforme solicitado pelo causídico da requerente. Sem 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, ante a gratuidade 

de justiça. Após, arquive-se observando as cautelas e anotações de 

estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, poderão 

requerer o desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011644-12.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

Processo: 8011644-12.2014.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

o débito foi devidamente quitado, sendo expedido o alvará em favor da 

parte autora. Assim, diante da quitação do débito, deve o feito ser extinto 

pelo cumprimento integral da obrigação. Posto isso, com fundamento no 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente 

EXECUÇÃO. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012400-55.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRA MARTINS & BARBOSA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES PROCESSO: 8012400-55.2013.8.11.0006 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA promovida por ODENILSON JOSÉ DA 

SILVA em desfavor de MEIRA MARTINS E BARBOSA LTDA, alegando que 

contratou o Requerido para a construção de uma piscina 9,00 x 4,00, uma 

praia por 2,60 x 4,60 com 0,20 cm mais uma parte redonda com raio de 

1.80m com profundidade de 0,60 cm infantil (construção de um banco para 

hidromassagem, chumbamentos do nichos para iluminação e dispositivo de 

retorno, aspiração, hidromassagem, raio de fundo; colocação das bordas 

da piscina; colocação das pastilhas 0,5x0,5 cm, rejuntar as pastilhas), em 

sua residência. A Construção teve início no dia 30/03/2012 e foi entregue 

em data de 14/07/2012. Ocorre que em seguida começaram os problemas 

na piscina, pois a praia afundou, quebrando a piscina e escoando toda a 

água, momento em que o Reclamante entrou em contato com o Reclamado 

Eduardo que compareceu na casa do autor para realizar os reparos, cujas 

despesas foram pagas pelo Requerente. Em dezembro/2012, foi 

necessário trocar a bobina do motor da bomba da piscina, sendo pago o 

valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais). Ato seguinte, no mesmo mês, 

as placas coletoras destinadas ao aquecimento da água começaram a 

vazar, ocasião em que o autor solicitou reparos do Requerido que realizou 

a avaliação do problema 04 meses depois, ficando de voltar para 

solucioná-lo, entretanto, não retornou, razão pela qual o autor solicitou 

parecer técnico realizado pelo Sr. Ronaldo Tesch, que constatou que o 

material das placas coletoras utilizadas haviam sido corroídas pela água 

com cloro, pois estas não eram adequadas para uso como coletores de 

piscina, tendo o autor que desembolsar o valor de R$ 6.700,00 para a 

troca destas. Ainda, no mês de março/2013, o quadro de comando da 

piscina entrou em curto, sendo constatado pelo eletricista que não se 

tratava de um quadro de comandos, mas sim de um quadro de disjuntores 

de proteção para curto, não recomendado para a função, tendo sido 

necessário refazê-lo, cujo custo foi de R$ 2.943,00 (dois mil e novecentos 

e quarenta e três Reais). Realizada a audiência de conciliação, foi aberto 

prazo para o Requerido propor solução para o problema e apresentar uma 

proposta ao autor, segundo a qual o autor deveria pagar à empresa o 

valor de R$ 10.860,00 (dez mil e oitocentos Reais) para o concerto da 

obra, cujos termos foram rejeitados pelo autor que requereu o 

prosseguimento do feito. Intimado a manifestar, o Requerido quedou-se 

inerte, deixando de apresentar contestação aos fatos apresentados na 

inicial. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento 

no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a 

matéria debatida não necessita de instrução probatória. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, nos termos do artigo 373 do CPC. Ademais, no 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. O autor demonstrou nos autos as várias 

despesas que teve, em curto espaço de tempo após a entrega da obra, 

para realizar reparos que, evidentemente, constatam má execução da 

mesma. Os diversos problemas apresentados decorrem de vício de 

qualidade, que frustrou a expectativa do consumidor quanto à sua 

utilização. Portanto, o presente caso faz jus à restituição dos valores 

pagos pelos reparos, bem como pelo dano extrapatrimonial sofrido. 

Quanto aos danos morais, os transtornos ultrapassaram o mero dissabor. 

Houve descaso com o consumidor em face aos inúmeros problemas 

apresentados, sem a solução esperada, sugerindo a invocação da função 

dissuasória da responsabilidade civil. Assim, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 
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ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR o 

Requerido a RESTITUIR o valor de R$ 9.916,80 (nove mil e novecentos e 

dezesseis Reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, que 

correspondente a quantia desembolsada com reparos, valor este que 

deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, 

Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. b) 

CONDENAR o Requerido a pagar a título de danos morais o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil Reais), acrescidos de juros pelo INPC , desde a citação 

(art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa decisão (Súmula 

362 STJ). Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Grace Alves da Silva Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002866-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AMANTINO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002868-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CAETANO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004193-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO GARCIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003562-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA FERREIRA OURIVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Proc. 1003562-09.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MAISA 

FERREIRA OURIVES OLIVEIRA em desfavor de CLARO S.A, alegando que 

pleiteou crediário em uma loja e lhe foi negado, pois, a Requerida havia 

inserido seu nome no cadastro negativo de crédito por um débito oriundo 

do contrato 949127568. Entretanto, desconhece tal contrato, de forma que 

a negativação é indevida. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado suscitou incompetência dos Juizados Especiais, pois, são 

incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa. Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

comprovar a semelhança das assinaturas, independentemente da 

realização de prova pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 
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empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. A Requerida, em sua contestação, 

sustenta que a parte autora contratou seu serviço e trouxe aos autos 

termo de adesão ao plano e termo de anuência de instalação de aparelho, 

sendo, patente a semelhança entre a assinatura do contrato e demais 

documentos juntados aos autos contendo a assinatura da requerente. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003274-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MIRANDA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003274-61.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ROSILENE MIRANDA FARIA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que apesar de não ter 

contratados os serviços da Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por por um débito no valor de R$ 129,77 (cento e vinte 

e nove Reais e setenta e sete centavos). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se 

de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelas 

Requeridas. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou seus serviços, trazendo aos autos diversas faturas 

enviadas ao endereço do autor. No que tange à ausência de contrato 

assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da contratação 

de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, 

restou demonstrada a contratação pelo autor. Outrossim, não há nos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Julgo improcedente o pedido contraposto 

nos termos do artigo 8º da Lei 9099/95. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 
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Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004121-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE COLUNA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002869-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CAETANO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003331-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Processo 1003331-79.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NORBERTO 

FRANCISCO DA COSTA em desfavor de BANCO BRASIL S/A, alegando 

que não estava conseguindo realizar saques e movimentar sua conta, 

razão pela qual, no dia 15.05.2017, foi ao Banco Requerido e retirou senha 

para atendimento às 10:38, no entanto, só foi atendido às 12:14. Ante a 

demora no atendimento, o autor se atrasou para uma reunião importante. 

Ademais, o autor é médico e teve que desmarcar outros compromissos 

agendados, o que lhe gerou aborrecimento excessivo. De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. De início, importante ressaltar que não se pode sustentar 

inconstitucionalidade de Lei Municipal que disciplina tempo mínimo de 

espera em fila de agência bancária diante da premissa de que Município 

tem competência de legislar sobre assuntos de interesse local, diante do 

que dispõe o art. 30, I da Constituição Federal. Se não bastasse isso, é 

certo que o inciso II do referido dispositivo permite os Municípios legislarem 

sobre o assunto, ao estabelecer que compete a eles suplementarem “a 

legislação federal e a estadual no que couber". Na espécie, mesmo que 

reconhecido que houve demora no atendimento bancário, é certo que não 

é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero 

dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Neste sentido é o entendimento da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: PAGE 5 ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1ª Turma Recursal 

Temporária Agravo Interno interposto nos autos do Recurso Inominado nº 

0010194-94.2015.811.0020 Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste/MT 

Agravante: Francisco Florenco Castilho Agravado: Banco do Brasil S.A. 

EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. FILA DE BANCO. 

ESPERA ALÉM DO TEMPO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. SITUAÇÃO 

QUE NÃO CAUSA, POR SI SÓ, DANOS DE NATUREZA 

EXTRAPATRIMONIAL. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO ABALO 

SOFRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

SEGUIMENTO AO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. A simples espera 

em fila de banco, ainda que ultrapasse o tempo estabelecido em lei 

municipal, não causa no consumidor constrangimentos passíveis de 

indenização. Necessária comprovação de violação a algum direito de 

personalidade, conforme dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição 

Federal, o que não ocorreu no caso concreto. Nega-se provimento ao 

agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em 

conformidade com o entendimento desta E. Turma Recursal. (...) (TJMT. 

Procedimento do Juizado Especial Cível 101949420158110020/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 14/10/2016, Publicado no DJE 

14/10/2016). Com efeito, em que pese as razões apresentadas, entendo 

que não há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com 

uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, 

aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Não se afirma aqui que a conduta dos Bancos é admissível. 

Pelo contrário. A controvérsia revela falha na prestação de serviço que 

merece atenção do Ministério Público e aplicações de multas, inclusive, 

pesadíssimas pelos órgãos regularmente constituídos. No entanto, a 

espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Ante o exposto, julgo improcedente de plano a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 
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Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003965-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SALES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MARIO MESQUITA GARCIA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1000511-87.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002111-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO KLEBER BIANCHINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRILHA VIP COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004464-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADINI MIRANDA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004464-59.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por 

ARIADINI MIRANDA BARBOZA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A., em que a parte autora alega que ao fazer compras na cidade fora 

surpreendida ao se submeter seu nome para apreciação de crédito, pois 

lhe foi negado, sob argumento de que seu nome consta nos órgãos de 

proteção ao crédito SCPC, por lançamento efetuado pela requerida no 

valor de R$ 788,89 (setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove 

centavos). Afirma que desconhece o débito, que ensejasse a negativação 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual a 

cobrança e a restrição ao crédito é totalmente indevida, não tendo 

recebido qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto débito, nem foi 

notificado previamente quanto à inclusão de seus dados nos cadastros 

restritivos SCPC. Ao final pugna pela declaração de inexistência do débito 

e condenação em danos morais. A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 

10528871), e não consta nos autos qualquer justificativa para sua 

ausência. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003964-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ANTONIO LODI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004823-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIOMAR DA SILVA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005726-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO AIRES MARQUES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O autor, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica 

Souza Santos Juíza Leiga Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004129-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER RODRIGUES SILVA CHAVES (RÉU)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004730-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE ARRUDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004730-46.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005709-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO ROMAO DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Processo: 1001431-61.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por MARCIA ALVES 

DE SOUZA em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres, 

requerendo o fornecimento do fármaco AMPLICTIL 25MG, 01 (um) 

comprimido de 12/12hs, resultando em 6cx/mês, VELIJA 30mg, 01 (um) 

comprimido a cada 12/12hs,resultando em 4cx/mês, HEMITARTARATO DE 

ZOLPIDEM 10mg, 02(duas) cápsulas por dia, resultando em 2cx/mês, 

CLORIDRATO DE SERTRALINA 50mg, 02 (dois) comprimidos por dia, 

resultando em 2cx/mês , para a Autora, enquanto durar o tratamento, 

conforme prescrição médica. A inicial veio acompanhada dos seguintes 

documentos: documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, 

laudos médicos informando a urgência da cirurgia. A liminar foi deferida 

nos termos requeridos pelo Autor. É o necessário. Decido. Quanto a 

preliminar de ausência de interesse de agir alegada pelo segundo 

requerido vejo que não merece prosperar, uma vez que não pode o ente 

público se esquivar de seu dever de assistência médica sob o escudo de 

hipossuficiência do município, isto é, limitação orçamentária. Sendo assim, 

rejeito a presente preliminar. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, 

também alegada pelo segundo requerido não merece ser acolhida, vez 

que a direito a vida e à saúde é um direito público subjetiva assegurada 

pela Constituição Federal a todos os cidadãos, principalmente àqueles que 

são carentes, uma vez que saúde está incluídas entre os direitos sociais, 

senda dever comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, entes 

políticos com responsabilidade solidária. Portanto, rejeito a presente 

preliminar. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras 

provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em análise dos autos depreende-se que a necessidade de 

assistência médica, conforme prescrição médica. No entanto, a 

Requerente não tem condições financeiras para pagar. É entendimento 

pacífico que os Entes Federativos não podem se omitir diante do 

atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6º, 

elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, 

estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, 

bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua 

proteção. O direito à saúde configura direito fundamental, o que exige do 

Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de 

prestações positivas. Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa 

humana impõe ao Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o 

necessitarem, tratamento médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, 

pressuposto da própria existência do Estado Democrático de Direito. O 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado 

no mesmo sentido, conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento para tratamento 

de diabetes - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição 

da República – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido. 

(TJ-SP - APL: 00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, 

Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª 

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da 

forma que se apresenta a situação, em que restou sobejamente 

evidenciado que o Representado encontra-se acometido de doença que 

pode catalisar intensas/graves consequências à sua saúde, como forma 

de emprestar efetividade à regra constitucional que consagra o direito à 

saúde, considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em 

que foi deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005258-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER CESAR REVELES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-06.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010019-06.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por SERASA S/A, no qual 

alega ter sido a sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004771-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN GUIOMAR DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012882-32.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

Processo: 8012882-32.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ODAIR JOSE 

SANTIAGO DE OLIVEIRA em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT, alegando que na data de 19.11.2015, sua esposa 

efetuou um depósito em um caixa eletrônico (terminal 5752) do Banco Réu 

na cidade de Cáceres – MT, em dinheiro, na quantia de R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais), com ajuda de uma atendente da Requerida com previsão 

de lançamento do valor para o mesmo dia, a fim de compensar o cheque 

de nº 235 que seria cobrado no dia 20/11/2015. Afirma que não houve o 

lançamento do valor depositado bem como teve o cheque devolvido. 

Assim, se dirigiu a Agência da empresa reclamada momento em que 

encontrou o envelope de depósito ainda lacrado, sendo violado na 

presença do Autor. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. O artigo 373 do CPC disciplina que compete ao autor provar 

o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Em que pese os argumentos do reclamante, 

verifico que na parte de preenchimento do envelope que deveria constar o 

número da Agência bancária o autor constou o número do cheque, não 

sendo possível o depósito do cheque por erro do próprio requerente no 

preenchimento. Assim, o requerido não depositou o envelope no dia 

seguinte por motivos alheio à sua vontade, haja vista, dois campos não 

terem sidos preenchidos corretamente pelo Autor. Ademais, conforme 

narrado pelo Autor o envelope permaneceu lacrado, sendo aberto apenas 

na presença do requerente e do titular da conta corrente, restando 

incontroversa qualquer alegação quanto à falta de qualidade e segurança 

do serviço oferecido pelos caixas eletrônicos. Sendo assim, não há que 

se falar em falha na prestação de serviço por parte da empresa 

reclamada, tampouco em dano moral. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002168-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA RAMOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005063-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DA CRUZ VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1005063-95.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo em audiência. Assim, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006316-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/03/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010704-18.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GUTIERRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010704-18.2012.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, no qual alega ter sido a sentença omissa. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. Ademais, a alegação de que a r. sentença não foi clara não é 

alegação plausível para reforma da decisão. Os argumentos apresentados 

pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a 

sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser 

rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005062-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MENDES PRUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1005062-13.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo em audiência. Assim, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Proceda-se ao necessário para o 

levantamento dos valores após depósito nos autos, observando os dados 

informados pelo patrono do Autor. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004347-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004347-68.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo em audiência. Assim, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Proceda-se ao necessário para o 

levantamento dos valores após depósito nos autos, observando os dados 

informados pelo patrono do Autor. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005364-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA BUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/03/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 
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intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004726-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDINA APARECIDA DAS NEVES LEONARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004726-09.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo em audiência. Assim, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Proceda-se ao necessário para o 

levantamento dos valores após depósito nos autos, observando os dados 

informados pelo patrono do Autor. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005170-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA PEREIRA DA LUZ RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/03/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005095-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1005095-03.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo em audiência. Assim, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Proceda-se ao necessário para o 

levantamento dos valores após depósito nos autos, observando os dados 

informados pelo patrono do Autor. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006042-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

06/03/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001443-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANA PAULA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1001443-75.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006237-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILVIANE APARECIDA OLIVEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/03/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005064-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1005064-80.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004717-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CASEMIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004717-47.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006247-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA BAYRON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/03/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005087-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO AMANCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1005087-26.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003276-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003276-31.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOC/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ADRIELLE CAMPOS SANTOS em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou com a 

Requerida, contudo, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por débitos nos valores de R$ 211,99 (duzentos e onze Reais e 

noventa e nove centavos) e R$ 118,93 (cento e dezoito Reais e noventa e 

três centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido de litispendência, 

uma vez que o processo 1003769-08.2017.811.0006 foi extinto sem 

resolução do mérito e está arquivado. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 107 de 621



sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LEMES DA SILVA 01806813114 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

LUCIANO LEMES DA SILVA OAB - 018.068.131-14 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar a prova da pretensão resistida, 

nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003248-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS VINICIUS LOPES MOTTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1003248-63.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: LUCAS VINICIUS LOPES MOTTA Vistos, etc. Cite-se a 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(art. 652, caput, CPC). Não efetuado o pagamento, no referido prazo, o Sr. 

Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, deverá proceder a 

imediata penhora de bens e a sua avaliação, lavrando–se o respectivo 

auto e de tais atos intimará, na mesma oportunidade, o executado (art. 

652, § 1.º, do CPC e art. 53, da Lei n.º 9.099/95). Efetuada a penhora, 

designe–se data para audiência de tentativa de conciliação, nos termos 

dos §§ 1.º a 3.º do art. 53 da Lei n.º 9.099/95, devendo as partes ser 

devidamente intimadas. Na hipótese de não composição amigável, o 

executado, desde que garantido o juízo[1], poderá, no ato da audiência 

interpor os Embargos à Execução, nos termos do disposto no inciso IX do 

art. 52 c/c. § 1.° do art. 53, ambos da Lei n.° 9.099/95. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de 

Direito [1] Enunciado 117 do FONAJE: É obrigatória a segurança do Juízo 

pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial 

ou extrajudicial perante o Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012253-58.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO DA SENTENÇA DE ID ( 5799759)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012253-58.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012253-58.2015.8.11.0006 REQUERENTE: PEDRO RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizado ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. HANAE 
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YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010157-75.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BRITO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT0015020A-B 

(ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

CICERO NOBRE CASTELLO OAB - MT0013574S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010157-75.2012.8.11.0006 EXEQUENTE: HELIO BRITO MARQUES 

EXECUTADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Intime a parte autora a se manifestar sobre a 

petição juntada no(s) ID 2833878 e requeira o que entender de direito. Em 

um prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006327-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MARCOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado (a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

06/03/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011832-10.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDES PEDROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Big Lojas (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

FINANCIAL MANAGEMENT CONTROL LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

 

Processo 8011832-10.2011.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSENCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por VANILDES PEDROSA DA SILVA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A, BANCO BRADESCARD S.A, BANCO 

IBI, BIG LOJAS E FINANCIAL MANAGEMENT CONTROL LTDA, alegando 

que embora não tenha contratado os serviços do Requerido, este inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Primeiramente, verifico que os 

rés BANCO BRADESCO S.A, BANCO BRADESCARD S.A entabularam 

acordo com o parte autora o qual foi devidamente pago, e assim, 

homologado. Quanto as Requeridas BIG LOJAS E FINANCIAL 

MANAGEMENT CONTROL LTDA, devidamente citada, deixaram de 

comparecer à audiência, tornando-se, da mesma forma, revel. É certo que 

o art. 20 da LJE dispõe que não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Em 

regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e julgar 

conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, admite-se 

prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do 

FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a deficiência da 

prestação do serviço, independentemente da realização de prova pericial, 

razão pela qual, REJEITO a preliminar. No caso, é certo que o consumidor 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia aos demais Requeridos comprovarem a 

legitimidade da cobrança e consequente restrição. Os Requeridos aduzem 

legitimidade da cobrança, no entanto, não trouxeram aos autos contrato ou 

qualquer outro documento que comprovasse o vínculo jurídico. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a inscrição 

indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado as Reclamadas, que 

poderiam ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Conforme entendimento firmado 

na jurisprudência pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em 

cadastro de inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por 

danos morais, sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo 

requerente, que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 
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(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com as partes rés 

referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO as empresas rés BANCO IBI, BIG LOJAS E FINANCIAL 

MANAGEMENT CONTROL LTDA, solidariamente, ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, determinando a exclusão do nome do autor 

no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Outrossim, defiro o 

pedido de liberação dos valores depositados, conforme requerido pelo 

autor no ID 9778469. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e cautelas de estilo. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010802-95.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENI DA SILVA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

 

Processo 8010802-95.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ENI DA 

SILVA MUNIZ em desfavor de ESTAÇÃO PARAÍSO- AGÊNCIA DE 

TURISMO E VIAGENS- ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO – ME, 

LUXTRAVEL TURISMO LTDA – EPP e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, 

alegando que foi até a Agência de Viagens e Turismo- “Estação Paraíso” 

onde realizou a compra de um pacote de viagem com destino a Porto 

Seguro- BA e que após a Promovente efetuar o pagamento de 04 (quatro) 

parcelas a Promovida Estação Paraíso informou a Promovente que o 

pacote tinha sido cancelado, pois a empresa LuxTravel Turismo- LTDA 

que intermediou o pacote havia falido. Afirma, que, mesmo depois de ter 

cancelado a viagem a requerida tem realizado a cobrança bem como 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Primeiramente, a preliminar de 

ilegitimidade passiva alegada pelas requeridas ELIAS GONCALVES DE 

FIGUEIREDO – ME e SANTANDER (BRASIL) S.A não merecem prosperar 

vez que os requeridos respondem objetivamente pelo serviço contratado 

por serem parte da relação jurídica. Por esta razão, rejeito a preliminar 

suscitada. Outrossim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial vez que o 

presente feito está preenchido com os requisitos de condições da ação. 

Quanto a Requerida LUXTRAVEL TURISMO LTDA – EPP, devidamente 

citada, deixaram de comparecer à audiência, tornando-se, da mesma 

forma, revel. É certo que o art. 20 da LJE dispõe que não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia aos demais Requeridos comprovarem a legitimidade da cobrança e 

consequente restrição. Os Requeridos aduzem não ter responsabilidade 

pelo cancelamento da viagem contratado pela parte autora, tão pouco 

responsabilidade pela continuidade das cobranças, e assim, negativação. 

No entanto, verifico que os requeridos não aportaram aos autos qualquer 

prova de que a negativação era devida ou que realizaram o cancelamento 

da viagem, e assim, o reembolso a requerente. Sendo assim, a restituição 

dos valores e indenização por dano moral a requerente é medida que se 

impõe. Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte 

Reclamante ao se deparar com a inscrição indevida e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado as Reclamadas, que poderiam ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Conforme entendimento firmado 

na jurisprudência pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em 

cadastro de inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por 

danos morais, sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo 

requerente, que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 
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danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido 

de danos materiais, tenho que merece ser acolhido, visto que o reclamante 

não teve o valor da viagem cancelada estornado. Assim, condeno Banco 

Santander S/A a restituir em dobro, importância de R$ 565, 64 (quinhentos 

e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) que corresponde 

a 1.131,28 ( mil cento e trinta e um reais e vinte e oito centavos), vez que 

realizou a cobrança posterior o pedido de cancelamento. Outrossim, 

condeno Promovida Estação Paraíso (ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO 

– ME) a restituir em dobro, importância de R$ 187, 00 ( cento e oitenta e 

sete reais) que corresponde a R$ 374,00 ( trezentos e setenta e quatro 

reais ). Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida 

na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com as partes rés referente à dívida discutida nos autos, CONDENAR a 

reclamada Banco Santander S/A a pagar à parte reclamante, a título de 

danos materiais, o valor de 1.131,28 (mil cento e trinta e um reais e vinte e 

oito centavos), e o requerido ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO – ME a 

pagar à parte reclamante, a título de danos materiais, o valor de R$ 374,00 

( trezentos e setenta e quatro reais ), corrigidos monetariamente pelo INPC 

e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida; e 

ainda, a título de danos morais, CONDENO as empresas rés, 

solidariamente, ao pagamento à parte autora da importância de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e cautelas de estilo. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006358-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DO CARMO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/03/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004175-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O autor, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica 

Souza Santos Juíza Leiga Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004276-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004276-66.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo em audiência. Assim, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Proceda-se ao necessário para o 

levantamento dos valores depositados nos autos, observando os dados 

informados pelo patrono do Autor. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010868-17.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINA SALES PAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE BRITO STEFFENS OAB - MT0012122A (ADVOGADO)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CENTRAL DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO NOBRE CASTELLO OAB - MT0013574S (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO OAB - MT0011178A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT0015020A-B 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010868-17.2011.8.11.0006 REQUERENTE: KAREN CRISTINA SALES PAIS 

REQUERIDO: BANCO CENTRAL DO BRASIL Vistos, etc. O Devedor 

apresentou impugnação à execução, alegando ausência de título 

Executivo. Instado a se manifestar, o Impugnado apresentou 

contrarrazões a impugnação. RECEBO a Impugnação à Execução, eis que 

tempestiva. É o necessário. Decido. Verifica-se dos autos que após a 

prolação de sentença houve a interposição de recurso inominado pela 

parte requerida, sendo este julgado deserto em decisão proferida no ID n. 

2764791, na data de 17/05/2012. Na sequencia, ID n. 2764794, o 

Requerido fez pedido de reconsideração da decisão que julgou o recurso 

interposto deserto, bem como interpôs Mandado de Segurança junto a 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça, distribuído sob n. 1653/2012. No ID 

n. 2764796 foi juntada decisão proferida no referido Mandado de 

Segurança, na qual foi determinado o sobrestamento do presente feito até 

o julgamento de seu mérito. O magistrado que estava respondendo por 

esta Quinta Vara proferiu decisão reconsiderando a decisão que julgou 

deserto o Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ocorrendo na 

mesma ocasião o recebimento do referido recurso e consequente 

remessa à Turma Recursal. No ID n. 2764807 foi juntada decisão 

monocrática proferida pela Turma Recursal no Recurso Inominado 

proposto pelo Requerida, no qual o mérito deixou de ser analisado em 

razão de ter sido considerado deserto. Diante disso, o Requerente entrou 

com Execução de Sentença, sendo efetuado o bloqueio via BACEN-JUD 

do valor exequendo. Pois bem, o Mandado de Segurança tinha como 

objeto principal tendo por objeto tornar sem efeito a decisão que declarou 

a deserção do Recurso Inominado, tanto que no mérito do referido remédio 

constitucional foi declarada sem efeito a decisão de deserção. No entanto, 

conforme ID n. 2764798, a magistrada que respondia pela Vara reformou a 

decisão que declarou a deserção e recebeu o recurso inominado, 

remetendo-o a Turma Recursal. Assim, considerando que o Mandado de 

Segurança julgou procedente o pedido do Impetrante, o que tornou sem 

efeito a decisão de deserção. Ocorre que referida decisão já havia sido 

reformada, tanto que o recurso foi devidamente recebido e remetido a 

Turma Recursal para julgamento. Quanto a decisão do Recurso Inominado, 

este foi proferido pela própria turma recursal, a qual transitou em julgado 

sem interposição de recurso, conforme certidão juntada no ID n. 2764809, 

não cabendo a esta magistrada declarar sua nulidade. Desse modo, a 

improcedência da impugnação à execução em comento é medida que se 

impõe. Doutra ponta, quando ao requerimento formulado pelo Impugnado 

para condenação do Impugnante a litigância de má-fé, não vislumbro a 

ocorrência do fato, posto que o direito suscitado é perfeitamente 

questionável diante da confusão processual instada nos autos. Diante 

exposto, não tendo que se falar em excesso à execução, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão do Devedor, deduzida em sede de 

impugnação à execução. Deixo de atribuir efeito suspensivo, haja vista a 

ausência dos requisitos descritos no artigo 919, § 1º, do Código de 

Processo Civil, que se aplica aos Juizados Especiais Cíveis (artigo 53, 

“caput”, Lei nº 9.099/95). Proceda-se ao necessário para levantamento do 

valor depositado nos autos ao Exequente, observando os dados 

informados por seu patrono. Posto isso, com fundamento no artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO. Após, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intime-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006366-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON FATIMO DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

06/03/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011452-45.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAN NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011452-45.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por GAZIN COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, no qual alega ter sido a sentença 

omissa. No caso, outro caminho não há a não ser acolher os embargos de 

declaração, concedendo, aliás, efeitos infringentes. No caso, a parte 

reclamada sustenta, com razão, que a decisão deu por extinto o 

processo, quedando-se inerte quanto o pedido contraposto. Ante o 

exposto, acolho os embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 

da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade, modificando a r. 

sentença passando a ter a seguinte redação: “Vistos etc, Indefiro o 

pedido de condenação por má-fé vez que não houve prova de litigância de 

má-fé da parte requerente. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar PROCEDENTE o pedido contraposto e 

condenar o requerente a pagar o valor de R$ 448,00 (quatrocentos e 

quarenta oito reais) devidamente atualizada com juros de 1% ao mês e 

correção monetária, desde o vencimento (01/09/2013),; Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011789-34.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA CRISTIANE COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011789-34.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por GAZIN COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, no qual alega ter sido a sentença 

omissa. No caso, outro caminho não há a não ser acolher os embargos de 

declaração, concedendo, aliás, efeitos infringentes. No caso, a parte 

reclamada sustenta, com razão, que a decisão deu por extinto o 

processo, quedando-se inerte quanto o pedido contraposto. Ante o 

exposto, acolho os embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 

da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade, modificando a r. 

sentença passando a ter a seguinte redação: “Vistos etc, DIANTE DO 

EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar o requerente a pagar o 

valor de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta oito reais) devidamente 

atualizada com juros de 1% ao mês e correção monetária, desde o 

vencimento (01/09/2013),; Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, 
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nos termos do art. 487, I CPC; Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº9.099/95; 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006372-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA LUCIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/03/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012890-09.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PIERRE DE ARAUJO RAGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

Proc. 8012890-09.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JEAN PIERRE 

DE ARAUJO RAGI em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT, alegando que na data de 19.11.2015, sua esposa 

efetuou um depósito em um caixa eletrônico (terminal 5752) do Banco Réu 

na cidade de Cáceres – MT, em dinheiro, na quantia de R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais), com ajuda de uma atendente da Requerida com previsão 

de lançamento do valor para o mesmo dia, a fim de compensar o cheque 

de nº 235 que seria cobrado no dia 20/11/2015. Afirma que não houve o 

lançamento do valor depositado bem como teve o cheque devolvido. 

Assim, se dirigiu a Agência da empresa reclamada momento em que 

encontrou o envelope de depósito ainda lacrado, sendo violado na 

presença do Autor. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

tenho que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe. No caso, dúvidas não há que a pretensão da parte autora se trata 

de reprodução de ação ajuizada, qual seja, processo n. 

8012882-32.2015.8.11.0006. Com efeito, ressai dos autos a identidade 

dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, 

restando configurada de forma patente a figura jurídica da coisa julgada. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º do Código de 

Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada, bem como uma ação é idêntica à 

outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. Aliás, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da 

perempção, litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 

3º do mencionado dispositivo legal (art. 485, CPC), que o juiz conhecerá 

de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida 

a sentença de mérito, da matéria constante dos nºs IV, V e VI. Assim, uma 

vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da coisa julgada, pois se 

verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido, outro caminho 

não há a não ser reconhecer de ofício, com a consequente extinção do 

feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica 

da litispendência e, por consequência, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3º, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica 

Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004191-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUIZ MIRANDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O autor, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica 

Souza Santos Juíza Leiga Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012552-35.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR OAB - MT0006366A 

(ADVOGADO)

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO)

 

Processo: 8012552-35.2015.8.11.0006 Vistos, etc. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL ajuizada por SEBASTIAO FERREIRA DE 

MORAIS em desfavor de AGUILERA AUTOPECAS LTDA, alegando adquiriu 

produto na empresa reclamada, qual seja, dois pneus para seu caminhão, 

e após, 40 (quarenta) dias os mesmos apresentaram defeito. Assim, 

requer a restituição dos valores pagos vez que está tendo prejuízos pois 

utiliza o caminhão para trabalhar. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Nota-se que o reclamado foi regularmente citado, deixando de comparecer 
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à audiência de conciliação, tornando-se, dessa forma, revel. É certo que o 

art. 20 da LJE dispõe que não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. O reconhecimento dos efeitos da revelia 

não é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser 

afastada diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Nesse sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, 

quando leve a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de 

provar os fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção 

de prova pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora, uma vez 

que não houve pelo reclamado impugnação aos fatos narrados na inicial. 

Os autores comprovaram os danos materiais causados fazendo prova 

dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373 do CPC. 

Tal conduta, além de abusiva, caracterizou descaso com o consumidor. 

Nos termos do art. 14 da Lei n.º 8.078/90 a responsabilidade do 

fornecedor é de natureza objetiva, respondendo independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de 

regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de 

causalidade. Contudo, na hipótese vertente, como se trata de indenização 

por DANOS MORAIS, eis que não se depreende qualquer dano material, 

basta à vítima demonstrar a existência de ato capaz de lhe provocar abalo 

psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua esfera íntima, 

além da normalidade, conforme vem decidindo reiteradamente o C. 

Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. Conforme entendimento firmado nesta 

Corte, "não há falar em prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato 

que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" 

(Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 

294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB, Rel. Min. 

Nancy Andrighi).(...) (STJ RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 

16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação do 

serviço e o defeito apresentado no produto é fato suficiente a ensejar 

frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera, ao 

adquirir um produto que este não seja entregue. Evidencia-se o prejuízo 

moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a 

questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de 

dano moral como “qualquer sofrimento humano que não é causado por 

uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à 

sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, as suas 

afeições etc”. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). Subsiste, 

pois, o dever do Requerido indenizar a parte Autora, cabendo a este Juízo 

fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da ré e da exemplaridade. 

Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos mostra 

que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE REPUTAR MAIS 

JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS DA LEI E AS 

EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo discricionariedade 

amparada por Lei. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição ao Reclamado. POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: CONDENAR a 

empresa-reclamada a pagar a título de danos morais a Autor o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 

c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a 

citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir 

deste decisum (Súmula 362 do STJ); CONDENAR a restituir parte 

reclamante, a título de danos materiais, o valor de R$ 750,00 (setecentos e 

cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida; e ainda, a título de danos 

morais; Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica 

Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011455-97.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 8011455-97.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por JOSE RONALDO DA 

SILVA, no qual alega ter sido a sentença omissa. No caso, outro caminho 

não há a não ser acolher os embargos de declaração, concedendo, aliás, 

efeitos infringentes. No caso, a parte reclamada sustenta, com razão, que 

a decisão deu por extinto o processo por ausência da parte reclamante na 

audiência de conciliação, no entanto, ausente fora o requerido. Contudo, 

verifico que o reclamante saiu ciente da audiência de conciliação com ID 

2684445, na data de 13/08/2016 que tinha o prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para aportar aos autos o CNPJ da empresa reclamada, porém 

informou nos autos apenas na data de 10/02/2017, ou seja, meses após o 

prazo. Assim, constato que a r. decisão deve ser de abandono da causa 

pelo reclamante. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a 

irregularidade, modificando a r. sentença passando a ter a seguinte 

redação: “Vistos, etc. Verifica-se dos autos que a parte autora tomou 

ciência na audiência de conciliação para informar nos autos o CNPJ da 

empresa reclamada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção, permanecendo inerte por mais de 06 (seis) meses. Assim, a 

extinção da presente ação é medida que se impõe, posto que uma ação 

não pode eternizar-se no tempo por omissão da parte autora. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº9.099/95; Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8014531-08.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LUIZ PASSOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES MARQUES SILVA (EXECUTADO)

 

Proc. 8014531-08.2010.8.11.0006 Vistos, etc. Verifica-se dos autos que a 
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presente execução foi extinta pelos termos do artigo 53, §4º da Lei 

9.099/95. Em manifestação de ID 2629479, ante a impossibilidade de 

localização de bens do devedor, a parte exequente requereu a expedição 

de certidão de crédito. Pelo exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado 

pelo exequente e DETERMINO a expedição de CERTIDÃO DE CRÉDITO em 

nome da parte credora nestes autos, conforme requerido, como título para 

que a mesma possa tomar as providências extrajudiciais que entender 

cabíveis, tais como levar o título a protesto, ficando, neste caso, 

responsável pela baixa na restrição caso venha a receber o valor devido. 

Intime-se. Certifique-se a sentença retro, e conferida todas as 

determinações e nada sendo requerido, encaminhem-se os autos para 

arquivamento. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006376-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/03/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011467-53.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO)

LETICIA PINHEIRO FERREIRA OAB - MT0016630A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011467-53.2011.8.11.0006 REQUERENTE: WALDIR DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAULEASING S.A. Vistos, etc. Intimem-se as partes 

acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal Única. Depois de 

cumprida esta providência e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006377-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIBERTO LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/03/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012566-58.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

QUEDIMA CRISTINA SCHUCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012566-58.2011.8.11.0006 REQUERENTE: QUEDIMA CRISTINA SCHUCH 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia 

Turma Recursal Única. Na hipótese de condenação, caso haja pedido de 

cumprimento de sentença pelo (a) Exequente, o cálculo deverá ser 

apresentado sem o acréscimo da multa de 10% (dez pontos percentuais) 

prevista no artigo 475-J, do Código de Processo Civil, nos termos da 

Súmula 18, adotada pela Turma Recursal Única, segundo a qual “É 

imprescindível a intimação do devedor ou seu advogado constituído para a 

incidência da multa prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil.” 

Com a apresentação do cálculo da dívida, intime-se o (a) Executado (a), 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante 

atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 475-J) Depois de cumprida esta providência e não 

sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, voltem-me conclusos 

para a ulterior deliberação. Caso não haja condenação ou nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo, nos termos do item 22.1 do Provimento 

55/2007/CGJ. Às providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar em nome da parte autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

trazer a prova da pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a 

seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006394-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORRES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/03/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020072-46.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8020072-46.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA 

proposta por ODENILSON JOSE DA SILVA em desfavor de LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDA LTDA, alegando que apesar de não ter 

contratado com o Requerido, teve seu nome inscrito no cadastro restritivo 

de crédito pelo mesmo, por um débito no valor de no valor de R$ 186,00 

(cento e oitenta e seis reais). No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a deficiência da 

prestação do serviço, independentemente da realização de prova pericial, 

razão pela qual, REJEITO a preliminar. Rejeito ainda a preliminar de 

ilegitimidade passiva vez é a empresa que consta no extrato do Serasa 

como originária da negativação, conforme juntado nos autos. O Requerido, 

em sua contestação, alega que houve contrato devidamente assinado pelo 

requerente, sendo ausente de ato ilícito ou inocorrência de fraude, 

portanto, não houve dano a ser indenizado. Contudo, o reclamado não 

aporta aos autos o contrato que afirma ter entabulado com o requerente 

ou qualquer outro documento que demonstre o vínculo entre as partes. 

Entretanto, temos que a conduta do Reclamado, sem dúvidas, demonstra 

falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não 

tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome 

do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não 

realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração do 

Requerido, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado ao 

Reclamado, é cabível a indenização por danos morais. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com o reclamado, referente aos débitos aqui discutidos; CONFIRMAR a 

liminar concedida em favor da parte autora; CONDENAR o reclamado a 

pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e 

assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada eletronicamente. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica 

Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006399-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSELI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/03/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012453-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLY MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA OAB - MT0012830A (ADVOGADO)
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Processo: 8012453-65.2015.8.11.0006 Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de RECLAMATÓRIA 

TRABALHISTA C/C COBRANÇA ajuizada por VANDERLY MUNIZ em face 

MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT, alegando que é servidora pública municipal, 

na função de Gerente do Programa CTA/SAE, estando em contato com lixo 

contendo material biológico de doenças infecciosas, razão pela qual 

requer o pagamento de adicional de insalubridade. Em primeira análise, 

observo que o LTCAT juntado pelo autor no ID 2457230 está incompleto, 

impossibilitando a averiguação de eventual grau de insalubridade. O fato é 

que o caso em apreço necessita de complexa prova pericial, fugindo, pois, 

da competência do Juizado Especial. Inclusive, em caso análogo o TJMT já 

se posicionou nesse sentido no Incidente de Conflito Negativo de 

Competência suscitado por este Juizado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO 

DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO 

PROCEDENTE. A necessidade de produção de prova pericial para aferir 

em que grau de porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de 

exposição aos agentes de risco impossibilita seja a causa processada no 

Juizado Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no 

DJE 17/11/2015) Tratando-se de matéria complexa, o Juizado da Fazenda 

Pública é incompetente para julgá-la, nos termos do Enunciado 11 da 

Fazenda Pública: ENUNCIADO 11 – As causas de maior complexidade 

probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a 

ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública. 

Posto isso, declaro de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível, 

julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006401-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBILEIA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/03/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011280-06.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUY GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

 

Processo: 8011280-06.2015.8.11.0006 Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ajuizada por RUY GUIMARÃES em face 

MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT, alegando que é servidora pública municipal, 

no Cargo de Odontólogo, trabalhando em contato direto e permanente com 

agentes biológicos insalubres, razão pela qual requer o pagamento de 

adicional de insalubridade. Em que pese o disposto no anexo 14 da NR 15, 

não constituem elementos suficientes para aferir se o autor faz jus ao 

adicional pleiteado, uma vez que para tanto deve ser considerado o 

agente e tempo de exposição no caso concreto. O fato é que o caso em 

apreço necessita de complexa prova pericial, fugindo, pois, da 

competência do Juizado Especial. Inclusive, em caso análogo o TJMT já se 

posicionou nesse sentido no Incidente de Conflito Negativo de 

Competência suscitado por este Juizado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO 

DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO 

PROCEDENTE. A necessidade de produção de prova pericial para aferir 

em que grau de porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de 

exposição aos agentes de risco impossibilita seja a causa processada no 

Juizado Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no 

DJE 17/11/2015) Tratando-se de matéria complexa, o Juizado da Fazenda 

Pública é incompetente para julgá-la, nos termos do Enunciado 11 da 

Fazenda Pública: ENUNCIADO 11 – As causas de maior complexidade 

probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a 

ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública. 

Posto isso, declaro de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível, 

julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005389-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ALENCAR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

06/03/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010619-32.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO VILLACIEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT0009036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0010619-74.2012.811.0005 Classe CNJ: 460 

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres/MT Recorrente(s): Marcos 

Antônio Villacien Recorrido(s): Banco BMG S.A. Juiz Relator: Edson Dias 

Reis Data do Julgamento: 13.12.2016 E M E N T A RECURSO INOMINADO. 
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INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROCESSO EXTINTO EM RAZÃO DA 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALOR QUE DIZ TER SIDO COBRADO COMO TAXA DE 

ABERTURA DE CRÉDITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 

JULGAMENTO DO FEITO COM BASE NO ARTIGO 1.013, §3º DO CPC/2015. 

CONTRATO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.518?2007. 

POSSIBILIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não há complexidade para o julgamento da 

causa em que a reclamante alega ter sido cobrado a título de taxa de 

abertura de crédito e apresenta cálculo, ainda que o contrato de 

financiamento não tenha sido juntado no processo, conforme decidiu o 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pois a causa deve ser 

decidida de acordo com as provas existentes nos autos. Se o contrato foi 

celebrado antes da vigência da Resolução CMN 3.518?2007, conforme 

decidido no Recurso Especial repetitivo nº 1.251.331-RS, são 

considerados devidos os valores cobrados a título de Taxa de Abertura 

de Crédito (TAC). Desconstituição da sentença de extinção, que é medida 

impositiva, com o julgamento imediato da causa em segunda instância, 

visto que o processo contém elementos suficientes para tanto (art. 1.013, 

§ 3º do NCPC). VOTO Egrégia Turma: Dispensado o relatório em face ao 

disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. 

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que 

apresentou a seguinte parte dispositiva: ?Posto Isto, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, 

caput, c/c art. 51, II da Lei n.º 9.099/95.? A sentença recorrida adotou o 

posicionamento de reconhecer a incompetência do juizado especial para 

julgamento em razão da necessidade de perícia contábil para o deslinde da 

ação, considerada complexa. Pois bem, recentemente, o egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu que causa semelhante a 

esta pode ser julgada no Juizado Especial sem a necessidade de 

realização de perícia: MANDADO DE SEGURANÇA ? AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO - REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL? 

MATÉRIADESTITUÍDA DE COMPLEXIDADE ? SIMPLES CÁLCULO 

ARITMÉTICO ? COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, 

principalmente quando a matéria objeto da presente demanda pode ser 

analisada e decidida adequadamente, sem a necessidade da realização de 

cálculos complexos ou da utilização de perícia técnica. (TJMT ? MS 

111523/2012 ? J. 06.04.2015 ? Rel. Des. José Zuquim Nogueira) Dessa 

forma, entendo que a causa não é complexa e tampouco exige a 

realização de prova pericial para o deslinde da causa se as provas 

existentes são suficientes para o julgamento da questão. Considerando 

que a questão tratada nos autos é predominantemente de direito, e 

havendo no processo documentos e informações suficientes para 

imediato julgamento da lide, passo à apreciação das questões discutidas 

no bojo da ação, consoante autoriza o artigo 1.013, § 3º, I do CPC/2015. O 

autor ingressou com a presente demanda em que pretende receber os 

valores cobrados indevidamente no contrato de financiamento celebrado 

com a instituição financeira em 7.11.2007. Alega que foram cobradas, taxa 

de retorno, tarifa de abertura de crédito e serviços de terceiros, motivo 

pelo qual requer a devolução em dobro, que totaliza R$ 12.466,42. No 

tocante a essas cobranças, houve o julgamento do Recurso Especial 

repetitivo nº 1.251.331-RS, com a análise dessa questão, no qual se 

decidiu o seguinte: ?(...) 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de 

Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em 

serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, 

e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de 

relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de 

poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento 

mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à 

vigente Resolução CMN 3.919?2010, com a redação dada pela Resolução 

4.021?2011).? (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) Em tal julgado 

foram estabelecidas as teses repetitivas abaixo colacionadas para os 

efeitos do antigo artigo 543 do Código de Processo Civil/73, atual artigo 

1.031 do CPC/2015: VII - TESES REPETITIVAS 9. Teses para os efeitos do 

art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 

30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303?96) era válida a 

pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê 

(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o 

exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência 

da Resolução CMN 3.518?2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços 

bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses 

taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela 

autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a 

contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura 

de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. 

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato 

normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser 

cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do 

Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 

financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos 

encargos contratuais. Com efeito, nos autos em apreço, a parte pleiteia a 

devolução de valores a título de TAC, TEC e TAXA DE RETORNO, porém, 

da análise do contrato juntado com a defesa, somente vislumbro a 

cobrança da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC). Dessa 

forma, em consonância com o julgamento do recurso repetitivo, tem-se 

que o contrato foi pactuado em 7.11.2007, ou seja, antes da vigência da 

Resolução CMN 3.518?2007, a qual regulamentou a cobrança das tarifas 

pela prestação de serviços pelas instituições financeiras, são 

considerados devidos os valores cobrados a título de TAC e Emissão de 

Carnê (TEC). Nesse sentido, como exposto na decisão prolatada pela 

Ministra: ?A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se 

baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso 

devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de 

parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não 

bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção 

subjetiva do magistrado.? Desta forma, havendo previsão normativa, é 

legitima a cobrança de tarifa de cadastro e emissão de carnê nos 

contratos pactuados até 30.4.2008. Assim, inexistindo cobrança indevida 

no presente caso, tendo em vista ser legítima a cobrança de tarifa de 

abertura de crédito nos contratos pactuados até 30.4.2008, o pedido inicial 

deve ser julgado improcedente. Ante o exposto, dou parcial provimento ao 

recurso da Recorrente e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o feito 

sem resolução do mérito, contudo, julgo improcedente o pedido formulado 

na petição inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários 

advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial do 

recurso. É como voto. Edson Dias Reis Juiz de Direito- Relator

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010713-09.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO PAIZANO LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI BONET ZOMER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIUSELENE BONET ZOMER OAB - SC28616 (ADVOGADO)

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010713-09.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela parte REQUERIDA, no 

qual alega que a sentença é contraditória e obscura na análise de provas. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 
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YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011737-72.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DOMINGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº: 8011737-72.2014.811.0005 Reclamante: 

Valter Domingues Filho Reclamada: Maria Jose De Magalhaes VISTOS 

ETC., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, em que a autora 

aduz o Autor é o atual proprietário do imóvel localizado nesta urbe, na Rua 

dos Expedicionários, nº 390, Bairro Centro, CEP 78.2000-000, imóvel que 

adquiriu da Sra. Jacqueline Rodrigues de Aguiar, sendo que entre a 

requerida e a primitiva proprietária existia um contrato de locação por 

tempo determinado. Afirma que não tinha mais interesse na mantença da 

referida locação, tendo já manifestado inequivocamente a sua intenção, 

via notificação extrajudicial, em 18 de dezembro de 2013, por meio do qual 

acusou a aquisição do imóvel, bem como explicitou seu desinteresse em 

prorrogar o contrato. Na mesma notificação extrajudicial que segue anexa, 

a parte autora requereu a parte ré que quite os aluguéis do imóvel 

diretamente ao notificante (ora parte autora), desde agosto de 2013, mês 

em que Valter adquiriu a propriedade do bem. Também requereu que os 

aluguéis a vencer fosse pagos diretamente a parte autora, até a entrega 

definitiva do imóvel. Sustenta que a requerida somente desocupou o 

imóvel, após 03 meses do encerramento do vínculo contratual, todavia, 

que permanece o interesse legítimo da parte autora de receber todos os 

aluguéis atrasados que não foram pagos pela parte ré. A reclamada na 

sua peça contestatória, arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa, alegando 

que a requerida não apresentou documentos que comprovem ser o 

mesmo proprietário do imóvel em questão. Tenho que razão assiste à 

parte ré. Para que o Juiz possa aferir a quem cabe a razão no processo, 

deve examinar questões preliminares que antecedem lógica e 

cronologicamente a questão principal: o mérito, isto é, o pedido. Estas 

questões preliminares dizem respeito ao próprio exercício do direito de 

ação e a existência da regularidade da relação jurídica processual. A 

preliminar alegada pela requerida diz respeito à ilegitimidade da parte, 

inserta no artigo 337, XI do Código de Processo Civil, e, se presente ao 

caso em análise, tem como consequência a extinção do processo sem 

julgamento do mérito nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil. JOSÉ FREDERICO MARQUES, em sua obra "Manual de Direito 

Processual Civil, vol. I, ed. Saraiva, ensina que: “Aquele que pede a tutela 

jurisdicional em relação a um litígio deve ser o titular da pretensão 

formulada ao Judiciário, e deve apresentá-la em face de quem é o sujeito 

passivo desta mesma pretensão”. (grifei e negritei). A inteligência do art. 

18º do Código de Processo Civil assim determina: Art. 18. Ninguém poderá 

pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo 

ordenamento jurídico. In casu, diante dos documentos juntados, não restou 

comprovado que o reclamante é proprietário do imóvel em questão, sendo, 

portanto, ele a parte ilegítima para figurar no pólo ativo da presente ação, 

tornando ineficaz a peça exordial e, por conseguinte, ensejando a 

extinção do processo sem exame de mérito. Posto Isto, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005366-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA BUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/03/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012847-14.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012847-14.2011.8.11.0006 Vistos etc., 

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as 

razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do 

CPC, caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, reconheço 

a irregularidade apontada pela Embargante na r. sentença do Evento Id. nº 

4168754, na medida em que a sentença extinguiu o processo, 

determinando o arquivamento após o trânsito em julgado, fundamentando 

que a parte autora quedou-se inerte após ser intimada a se manifestar. 

Entretanto, em análise aos autos resta evidente que a parte autora 

atendeu a intimação, apresentando manifestação, conforme Id. 4677291. 

Dessa forma, acolho os embargos, com efeitos modificativos, para anular 

a sentença embargada, determinando o prosseguimento do feito. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005128-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MACIEL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/03/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010575-47.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ALENCAR DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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Vistos etc. Para a análise do pedido de Justiça Gratuita formulado no ID: 

2749842, deverá o requerente, no prazo de dez dias, apresentar 

declaração de hipossuficiência ou outro documento que comprove que o 

recolhimento do preparo não prejudicará seu sustento próprio ou de sua 

família. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006042-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

06/03/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006043-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/03/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006202-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/03/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006328-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MARCOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/03/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006359-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/03/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006367-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEI APARECIDA CHAVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/03/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006373-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/03/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006397-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/03/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227675 Nr: 12631-82.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR TEIXEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 
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COUTINHO HORN - OAB:13522/B

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o 

defensor do acusado para, no prazo legal, apresentar DEFESA PRÉVIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215611 Nr: 3456-64.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO EVANGELISTA DA SILVA, CLEITON 

CESAR CALEJON DE OLIVEIRA, WHANDERSON SANTOS DE ALMEIDA, 

MARCO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031, RENATO CESAR 

MARTINS CUNHA - OAB:12.079, ROSANGELA PASSADORE DOS 

SANTOS - OAB:6084, SAMUEL APARECIDO GIRALDELLI - OAB:14718

 Vistos etc;

Diante da certidão de fl. 640, determino que seja feita a intimação pessoal 

dos denunciados RONALDO EVANGELISTA DA SILVA e CLEITON CESAR 

CALEJON DE OLIVEIRA para querendo constituírem novos patronos, no 

prazo de 05 dias.

 No ato da intimação, o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar aos 

denunciados se possuem condições financeiras para contratar advogado 

ou se desejam ser assistidos pela Defensoria Pública.

 Após, intime-se os causídicos ou dê-se vista dos autos à Defensoria 

Pública para apresentação de defesa preliminar, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227675 Nr: 12631-82.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR TEIXEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13522/B

 Vistos etc,

No que se refere a petição de fls. 103/105, verifico que os Autos de 

Código 226580 já encontram-se apensados aos presentes autos.

 Concedo vista dos autos pelo prazo legal ao d. advogado subscritor de fl. 

105.

 Os demais pedidos se referem a questão meritória e são matérias de 

defesa, sendo esta a responsável a provar os fatos alegados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227798 Nr: 12707-09.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENS ARRUDA RIBEIRO, JULIO CÉSAR 

CARNIEL DE ANDRADE, CARLOS EDUARDO LASCOUVSKI SAUGO, 

WILLIAN FRAGOSO DE JESUS, ALESSANDRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

LOURENY DE ARRUDA RIBEIRO DE JESUS FERREIRA - OAB:14108/O

 Vistos etc;

Cumpra-se conforme deprecado.

Designo audiência de Interrogatório para o dia 08 de Março de 2018, às 

14h:45min.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência.

Requisite-se.

Ciência ao M.P.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227798 Nr: 12707-09.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENS ARRUDA RIBEIRO, JULIO CÉSAR 

CARNIEL DE ANDRADE, CARLOS EDUARDO LASCOUVSKI SAUGO, 

WILLIAN FRAGOSO DE JESUS, ALESSANDRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

LOURENY DE ARRUDA RIBEIRO DE JESUS FERREIRA - OAB:14108/O

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 08 DE 

MARÇO DE 2018, ÀS 14H:45MIN, E DA DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: 

"Vistos etc; Cumpra-se conforme deprecado. Designo audiência de 

Interrogatório para o dia 08 de Março de 2018, às 14h:45min. 

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência. Requisite-se. Ciência ao M.P. 

Expeça-se o necessário.."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 220690 Nr: 7629-34.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADST, KES, WCSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, LEANDRO LADEIA 

SEGATTO - OAB:20324, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defesa dos réus Amanda da Silva Torres e Wanderson Cesar Silva do 

Prado, para, no prazo legal, apresentar os Memoriais finais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 209058 Nr: 9409-43.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO FILHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 Intimar o advogado do denunciado, Dr. Kélcio Junio Garcia, para que 

apresente memoriais finais nos autos dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 227519 Nr: 12531-30.2017.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER RODRIGO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial retro, motivo pelo qual determino o 

desentranhamento do pedido de revogação das medidas do presente feito 

a fim de que seja acostado na respectiva Medida Protetiva de Urgência.

Após, abra-se vista ao Ministério Público para análise do pedido.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 99265 Nr: 4352-54.2010.811.0006
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN ARTHUR JOSE DA SILVA MORAES, 

WELTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 ANTE O EXPOSTO e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia 

e via de consequência, ABSOLVO os denunciados RENAN ARTHUR JOSÉ 

DA SILVA MORAES e WELTON DA SILVA, da imputação a que se 

sujeitaram nesses autos, o que faço com fulcro no artigo 386, VII do 

CPP.No mais, com supedâneo no art. 120, do Código de Processo Penal, 

determino a restituição do numerário e dos bens lícitos apreendidos, 

consoante termo de Exibição e Apreensão de fl. 32, aos seus legítimos 

proprietários.Com relação ao entorpecente apreendido, determino a sua 

incineração.Após, cumpridas as determinações supra e decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.R.I.C. Sem custas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 160135 Nr: 7913-81.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MANOEL DA SILVA SANTOS, JONY 

DA SILVA, IRISMAR DA SILVA, FERNANDO COSTA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:CÁCERES, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - 

OAB:12.829/MT

 Vistos etc.

Em cumprimento a sentença que determinou o perdimento do bem 

apreendido, acolho a cota ministerial retro, a fim de que seja feita busca e 

apreensão do veículo 01 (uma) moto CG 125 FAN KS, ano/modelo 2010, 

placa NPD 834/MT na residência de José Marcio Santana Baca conforme 

endereço constante nos autos, qual seja: Rua Av. dos Bandeirantes, 960, 

DNR, Cáceres-MT.

Destarte, por analogia, defiro a aplicação do disposto no art. 846, §2º do 

CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 204288 Nr: 6140-93.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEY APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 Vistos.

Conclusão desnecessária.

Cumpra-se o art. 1693, da CNGC.

Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 201909 Nr: 4624-38.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA CRUZ PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 DEFIRO, o pedido de restituição formulado por José Marcio Ribeiro–ME, 

representado por seu procurador José Marcio Ribeiro, com fulcro no artigo 

120, do Código de Processo Penal, para que seja restituída a do veículo 

STRADA/FIAT FIRE CE, Flex, Ano 2007, Modelo 2008, Cor Cinza, Placa 

KAL-9952, RENAVAM 930649656, CHASSI 9BD27833A87015405, Com 

certificado de Registro em nome de Murilo Antônio Fernandes, ao 

requerente, sem que haja incidência das custas de diária de permanência 

em pátio e demais valores e taxas inerentes a apreensão do veículo, 

conforme preleciona o art. 6º da Lei n° 6.575/78. No mais, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça para julgamento do recurso interposto. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 61813 Nr: 8158-39.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Trata-se de execução penal onde o reeducando Robson da Silva Souza, 

que foi condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto. Às fls. 

305/306, o Ministério Público requereu a regressão cautelar ao apenado, 

vez que o mesmo infringiu o artigo 33 e 35 da Lei 11343/2006. Vieram-me 

os autos conclusos.É o relatório.Decido.A violação de um dever imposto 

no curso da execução penal demonstra a inaptidão do réu para retornar 

ao convívio social, ainda que sob condições, dando ensejo a que se 

intensifique a vigilância em torno do cumprimento da pena imposta. Nesse 

sentido, a medida se justifica tão-somente pela constatação de estar o 

acusado frustrando os fins da execução penal, não sendo merecedor de 

receber tratamento mais brando do sistema prisional, pelo que não 

vislumbro a alegada violação ao princípio da presunção de inocência.O 

argumento trazido acima não colide com o princípio da presunção de 

não-culpabilidade, porquanto não se está antecipando pena com base em 

juízo de culpabilidade presumido - o que é vedado constitucionalmente e 

ofende as garantias fundamentais do indivíduo. A regressão de regime 

prisional é tema abordado no art. 118 da Lei de Execução Penal, que assim 

dispõe:"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita 

à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais 

rigorosos, quando o condenado:I - praticar fato definido como crime 

doloso ou falta grave;II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, 

somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 

111).§ 1º O condenado será transferido do regime aberto se, além das 

hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução 

ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente impostasomente é 

exigível na transferência definitiva para regime mais mandado de prisão se 

o apenado solto estiver.Assim, aguarde-se a recaptura do recuperando, 

fazendo os autos conclusos imediatamente para designação de audiência 

tão logo seja encontrado.Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 120041 Nr: 5705-27.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETEMBRINO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Visto.

Cumpra-se com urgência o despacho de fls.660.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 187278 Nr: 6492-85.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ARROIO BACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Chamo o feito à ordem e revogo a decisão de fls. 56/57, eis que além de 

não ter sido garantido o contraditório e a ampla defesa à Defensoria 

Pública, a mesma relaciona-se a regressão cautelar de pena, a qual não é 

objeto de análise do presente feito.

Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para manifestação quanto 

as justificativas do reeducando.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221617 Nr: 8227-85.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 )POSTO ISTO, DETERMINO a Regressão Liminar do Regime aberto para o 

fechado, o que o faço pelas razões acima, devendo ser expedido o 

respectivo mandado de prisão se o apenado solto estiver.Assim, 

aguarde-se a recaptura do recuperando, fazendo os autos conclusos 

imediatamente para designação de audiência tão logo seja 

encon t rado .C iênc ia  ao  M in i s té r i o  Púb l i co .Expeça - s e  o 

necessário.Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 77545 Nr: 4207-66.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOENIL RIBEIRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012

 Visto.

Ante a renúncia do patrono do denunciado (fls. 172), determino que se 

intime o mesmo para constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. 

Caso não possua condições, o que deverá ser certificado nos autos, 

nomeio o d. Defensor Público atuante nessa Vara para que possa 

assisti-lo em seus interesses.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 155405 Nr: 2921-77.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B, RICARDO AMBRÓSIO CURVO FILHO - 

OAB:22120/O

 Vistos.

Ao Ministério Público, conforme preconiza o art. 1.691, inciso XV, da 

CNGC, artigo o qual deve se atentar o sr. gestor.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 156394 Nr: 4029-44.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS FARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

Reitere-se o ofício de fls.188, com urgência.

Proceda ainda o Sr. Gestor contato telefônico com a vara responsável 

solicitando a cópia do áudio referente a oitiva da testemunha Wilter de 

Castro Calisto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 170496 Nr: 6651-62.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ARTIAGA GASPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Trata-se de execução penal onde o recuperando Marcos Artiaga Gaspar, 

qualificado nos autos, encontrava-se cumprindo pena em regime 

semiaberto.

Às fls. 69, o recuperando pugnou pela remessa dos autos de execução 

penal à Comarca de Cuiabá/MT, visto que reside em Várzea Grande.

 O i. representante do Ministério Público não se opôs ao pedido (fls. 72).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando encontra-se residindo na Comarca de 

Comarca de Cuiabá/MT, entendo que a presente guia de execução penal 

deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

 Sendo assim, estando o condenado morando na Comarca de Cuiabá/MT, 

cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do cumprimento de sua 

pena.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Comarca de Cuiabá/MT, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.

Cancelo a audiência anteriormente designada.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 175481 Nr: 10288-21.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CÉSAR DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Após, elabore a secretaria novo cálculo de pena, subtraindo-se 1/3 (um 

terço) dos dias remidos e a remir anteriores a data do cometimento da falta 

grave, bem como reiniciando a contagem de prazo para fins de 

progressão na data supra indicada. Notifique-se o i. representante do 

Ministério Público, ciência à Defensoria Pública.Oficie-se a Cadeia Pública 

local, informando a presente decisão. Intime-se o réu, enviando-lhe cópia 

da presente.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 181072 Nr: 2910-77.2015.811.0006

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABB, SSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9.484 MT, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5490

 Assim, qualquer ônus existente pela transferência do bem incumbe ao 
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arrematante, incluindo entre estes o Imposto de Transmissão e Bens 

Imóveis (ITBI), bem como eventuais taxas e certidões que necessite para a 

regularização.ISSO POSTO, INDEFIRO o pleito de fls. 947/949, devendo o 

arrematante arcar com os pagamentos de impostos, certidões e taxas que 

se relacionam a aquisição e transferência da propriedade do bem.Em 

relação ao bem móvel tratado (doc. de fls. 950), intime-se o arrematante 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o comprovante dos 

valores devidos, emitido pelo sistema do DETRAN, para fins de análise das 

datas dos débitos, bem como da necessidade de pagamento pela 

Secretaria do Estado e Segurança.Em relação ao pedido de fls. 991/993, 

tendo em vista que, o valor penhorado na capa dos autos, é de 

propriedade aparente dos requerentes, e tendo em vista que não haverá 

prejuízo ao arrematante, determino a vinculação e transferência dos 

valores para a conta Judicial indicada pelo Juiz de Direito Titular da 3ª Vara 

Cível da Comarca.Expeça-se o necessário.As providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 201782 Nr: 4537-82.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

À Defensoria Pública para manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215806 Nr: 3613-37.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BARBOSA VERICIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME 

COSTA SALAZAR - OAB:11519

 Vistos.

Trata-se de execução penal onde o recuperando Wagner Barbosa 

Vericimo, qualificado nos autos, encontra-se cumprindo pena em 

semiaberto.

O i. representante do Ministério Público requer que sejam os autos 

remetidos ao Juízo de Execução Penal da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, pois o apenado possui residência, família e emprego naquela 

comarca, conforme documentos acostados às fls. 95/113 (fl. 412).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando encontra-se residindo na Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT, entendo que a presente guia de execução penal 

deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

 Sendo assim, estando o condenado morando na Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do 

cumprimento de sua pena.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Comarca de Pontes e Lacerda/MT, procedendo-se as baixas 

e anotações de estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 159061 Nr: 6795-70.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 6795-70.2013.811.0006 – Cód. 159061.

Visto.

Preliminarmente, proceda o Sr. Gestor ao necessário para retirada do feito 

da Meta 2 do CNJ, posto que o presente feito fora devidamente 

sentenciado em data de 31/08/2015.

Cumpra-se o despacho anterior no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 199719 Nr: 3265-53.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMADA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO CUNHA - OAB:14008, 

WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Vistos.

Nesta data, tendo em vista que junto a secretaria da Vara inexiste servidor 

apto a confecção do cálculo de pena, eis que o único servidor que 

conhece o sistema MGP encontra-se me gozo de férias, o cálculo de pena 

foi atualizado pela assessoria deste gabinete.

Proceda o sr. gestor a substituição da guia de fls. 122 pela de fls. 05, já 

que houve anulação da primeira, conforme certidão de fls. 64.

No mais, encaminhem-se os autos ao Ministério Público e em seguida a 

defesa do reeducando para manifestação quanto ao cálculo de pena 

recém-confeccionado, bem como possibilidade de progressão e regime.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202589 Nr: 5025-37.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GOMES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

Aguarde-se o regular cumprimento da pena imposta ao reeducando.

Após, ao Ministério Público para manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 204549 Nr: 6326-19.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINE JONATHAN RAMOS DA SILVA 

XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Certifique-se acerca do trânsito em julgado da sentença condenatória 

prolatada nos autos.

 Em caso de não interposição de recurso no prazo legal, expeça-se guia 

de execução definitiva com o translado das peças obrigatórias e 

arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209168 Nr: 9484-82.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR EMILIANO NEVES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 124 de 621



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18.616/MT

 Processo nº 9484-82.2016.811.0006 - Cód. 209168

Vistos.

Conclusão desnecessária.

 Cumpra-se conforme determinado em fls. 218.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 212358 Nr: 1141-63.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA COSTA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Certifico envio de carta precatória conforme comprovante abaixo. RECIBO 

DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 81120183166185

Documento: 2018-02-15T20180215172818.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3.ª VARA CRIMINAL - CÁCERES ( JAMIL 

RIBEIRO PIRES )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 15/02/2018 17:30:50

Assunto: Encaminhando carta precatória autos ID.212358 para distribuição

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223500 Nr: 9591-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVALDO MIRANDA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar alegações 

finais, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 191044 Nr: 8927-32.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO HENRIQUE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Encaminhem-se os autos à Psicóloga e assistente social do Juízo, para a 

elaboração de laudo psicossocial, visando averiguar a veracidade do 

narrado às fls. 156/158, especificamente, se o reeducando é o único meio 

de subsistência da família, bem como se é o único apto a cuidar de seu 

genitor e irmã.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para a confecção do laudo.

As providências.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 192215 Nr: 9668-72.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BRANDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Avoquei os autos, eis que de análise do sistema Apolo pude verificar que 

o réu encontra-se presos provisoriamente há mais de 81 dias.

Entretanto, analisando os autos, verifico que já houve sentença 

condenatória proferida em desfavor do mesmo.

Se tempestivo, o que deverá ser certificado pelo sr. gestor, recebo o 

recurso de apelação de fls. 348/356..

Tendo ambas as partes arrazoado e contra arrazoado, expeça-se guia de 

pena provisória e, depois de observadas as formalidades legais, 

encaminhem-se os autos ao E. TJMT.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 199905 Nr: 3359-98.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LADARIO SILVA BORGES 

FILHO - OAB:8104

 Vistos.

Avoquei os autos, eis que de análise do sistema Apolo pude verificar que 

o réu provisoriamente encontra-se presos há mais de 81 dias.

Assim sendo, determino:

1) Uma vez que, trata-se o presente feito de execução penal, onde o 

reeducando encontra-se em regime fechado, retifique-se no sistema a 

situação prisional do mesmo, devendo o sr. proceder aos meios 

necessários;

2) Oficie-se à Justiça Federal solicitando, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

encaminhamento a este Juízo de eventual acórdão relacionado à 

condenação do reeducando;

 3) Decorrido o prazo, renove-se o ofício, pelo prazo de 05 (cinco) dias, 

com as advertências legais;

4) Proceda-se a alteração junto ao sistema Apolo, inserindo o Advogado 

constituído às fls. 86/88, como advogado do reeducando;

5) Tendo sido confeccionado cálculo de pena nesta data pela assessoria 

do gabinete, intimem-se as partes para manifestação.

Cumpra-se, com urgência.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 212346 Nr: 1133-86.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SEBASTIÃO SENABIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CÁCERES-MT - OAB:

 Vistos.

Avoquei os autos, eis que de análise do sistema Apolo pude verificar que 

o réu encontra-se presos provisoriamente há mais de 81 dias.

Entretanto, analisando os autos, verifico que já houve sentença 

condenatória proferida em desfavor do mesmo.

Cumpra-se a decisão de fls. 121.

Após, com o transito em julgado, expeçam-se as guias de pena, e 

arquivem-se os presentes autos.

Cumpra-se, no prazo de 03 (três) dias.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218622 Nr: 6039-22.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO RODRIGUES CANUTO, MAICON 

COLLISELLI, ADENILSON SOUZA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 
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MACEDO - OAB:18079/MT

 Vistos.

Avoquei os autos, eis que de análise do sistema Apolo pude verificar que 

os réus encontram-se presos há mais de 81 dias.

No entanto, de análise dos autos, verifico que os réus encontram-se 

soltos.

Assim sendo, determino ao sr. gestor que proceda a baixa nas prisões 

existentes nos autos junto ao sistema Apolo.

No mais, aguarde-se a realização da audiência anteriormente designada, 

atentando-se o sr. gestor ao fiel cumprimento da decisão de fls. 367 e v.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221767 Nr: 8338-69.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GIUFRIDA, JULISMARCO ALVES DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565

 Vistos.

Avoquei os autos, eis que de análise do sistema Apolo pude verificar que 

os réus encontram-se presos há mais de 81 dias.

Entretanto, analisando os autos, verifico que já houve sentença 

condenatória proferida em desfavor dos mesmos.

Se tempestivo, o que deverá ser certificado pelo sr. gestor, recebo o 

recurso de fls. 218.

Com a certidão, se tempestivo, intime-se a defesa para que apresente 

suas razões de recurso, e em seguida ao Ministério Público para 

contra-arrazoar.

Ciência da sentença proferida nos autos ao Ministério Público.

Atente-se o sr. gestor ao cumprimento do art. 1.691, inciso VII, da CNGC, 

caso a missiva não tenha sido cumprida no aprazado.

Cumpra-se, com urgência.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218295 Nr: 5791-56.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDMAR LIBORIO DE ALENCAR, DIEGO LOPES 

TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Vistos.

Avoquei os autos, eis que de análise do sistema Apolo pude verificar que 

os réus encontram-se presos há mais de 81 dias.

Entretanto, analisando os autos, verifico que já houve sentença 

condenatória proferida em desfavor dos mesmos.

Assim, determino ao sr. gestor que, no prazo de 03 (três) dias, expeça a 

guia de pena provisória dos mesmos, bem como, observadas as 

formalidades legais, encaminhem os autos ao E. TJMT, para análise do 

recurso interposto pela defesa.

Cumpra-se, com urgência.

Demais diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112112 Nr: 3766-10.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tais Angler, Luiz Paulo Mendes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar acerca da certidão de fl. 96, no prazo de 

05(cinco) dias .

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109194 Nr: 2178-65.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italo Lopes Reginaldo, Italo Lopes Reginaldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Italo Lopes Reginaldo, CNPJ: 

14735263000153 e Italo Lopes Reginaldo, Cpf: 03449345192 Filiação: João 

Batista Reginaldo e Rosilda Maria Lopes Reginaldo, data de nascimento: 

30/09/1993, brasileiro(a), natural de Itumbiara-MT, solteiro(a), comerciante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4069 Nr: 651-11.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebaldo Keller, Terezinha Ivone Colvero Keller, 

Hariberto Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sanches. - OAB:3587, 

Rogério de Bortoli Keller - OAB:OAB/MT 6383-A, Viviane Martins de 

Santana - OAB:10.493-B

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no bairro centro (zona 

urbana)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40169 Nr: 1032-33.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamantos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeronimo Santana Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT, Silvia 

Jociane Leite Branco - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no bairro centro de 

Diamantino (zona urbana)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90384 Nr: 2693-08.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Edinaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 
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OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no bairro centro (zona 

urbana)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91236 Nr: 3401-58.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Merísio, Sabina Merisio.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar acerca da devolução da carta precatória e 

certidão de fls.109, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13475 Nr: 1419-29.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A - Crédito Finaciamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Penhavel Marmos, Edith Pereira da 

Silva.

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

OAB:22819/Pr, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no bairro centro (zona 

urbana)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27861 Nr: 1776-67.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin, Martha Fonseca Manzano 

Trabachin ( Anuente Hipotecário ), Amália Redigolo Trabachin ( Anuente 

Hipotecário )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para juntar o extrato das matrículas sob nº 31.717 

e nº 27.240.

Aportando as matrículas devidamente atualizadas e, sendo os imóveis de 

propriedade dos devedores, proceda-se com a penhora e avaliação dos 

bens imóvel indicado pelo credor e, após, lavre-se o respectivo auto e 

intime-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Não havendo impugnação, DESIGNE-SE hasta pública, com as 

comunicações e baixas de praxe.

 Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA, leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO 

DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e 

leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015.

Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que 

lhes incumbirem.

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

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32134 Nr: 548-86.2007.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Jair dos Santos - ME

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 548-86.2007.811.0005 cód 32134

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial

EXEQÜENTE(S): Exequente: Banco do Brasil s.a, CNPJ: 00000000410845, 

brasileiro(a), Endereço: Rua João Batista de Almeida, S/nº, Bairro: Centro, 

Cidade: Diamantino-MT

CITANDO(A,S): Claudio Jair dos Santos - Me, CNPJ: 00282181000196, 

brasileiro(a)

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/03/2007

 VALOR DO DÉBITO: R$ 324.063,94

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, PAGUE a dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da 

causa, poderá no prazo de 15 (quinze) dias para interper embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo.

RESUMO DA INICIAL: O exequente propôs a presente ação baseado em 

contrato de abertura de crédito fixo para operações lastreadas com 

recursos do fundo de ampara ao trabalhador – Fat n. 21/00173-1 o qual 

fora repassado o valor de R$67.653,00 com vencimento em 01/01/2008. 

Este valor foi utilizadado para aquisição de um veículo Marcopolo Volare 

A, ano e mod 2003, placa JPZ 0333 o qual em contrato ficou alienado em 

favor do exequente. Alega que o executado efetuou os pagamentos até 

agosto de 2005, configurando a mora. Fez o requerimentos de praxe.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 148/149. Cite-se a parte 

executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que, no prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação 

a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral 

pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, 

cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do 

prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, 

independente da segurança do Juízo. Não sendo efetuado o pagamento e, 

desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda 

via do mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados 

pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, CPC). Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 

72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora. 

Após, conclusos para ordenação de procedimento. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Diamantino - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 88766 Nr: 1096-04.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Guerreiro Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no bairro centro (zona 

urbana)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98797 Nr: 980-27.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Misael José Macedo

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Corsi Junior - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A

 INTIMANDO OS PROCURADORES DAS PARTES DA DATA DA PERICIA 

DESIGNADA PARA O DIA 21/02/2018, ÀS 09:00 HORAS, LOCAL : RUA 

ESTEVÃO DE MENDONÇA, Nº 81, ED. TOP LIFE - APTO 301-BAIRRO 

JARDIM CUIABÁ- CUIABÁ -MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98797 Nr: 980-27.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Misael José Macedo

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Corsi Junior - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A

 INTIMANDO OS PROCURADORES DAS PARTES DA DATA DA PERICIA 

DESIGNADA PARA O DIA 06/03/2018, ÀS 14:00 HORAS, LOCAL : RUA 

DAS TAMAREIRAS, 87 N , SALA 01, NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO 

ELISA, EM FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL - NOVA MUTUM-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100978 Nr: 1921-74.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arino Máscimo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo de 1 

(um) ano.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106007 Nr: 843-11.2016.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: John Deere Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Bueno Netto, Iraci Detumin Bueno, 

João Batista Detomin Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Zanon - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da proposta de 

honorários de fls.66/71, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123159 Nr: 28-43.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delírio Merisio, Maria Lúcia Procópio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA RURAL – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96448 Nr: 3348-43.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lívio Edson Pedrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chrysler Group do Brasil Comercio de Veículos 

Ltda, Green Star Peças e Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:OAB/MS 4.862, Fabio Teixeira Ozi - OAB:172.594 SP, 

Jeferson Alex Salviato - OAB:236655

 INTIMO OS PROCURADORES DAS PARTES DA DATA DA PERICIA 

DESIGNADA PARA O DIA 21/02/2018, ÁS 09:00 HORAS, LOCAL: RUA 

ESTEVÃO DE MENDONÇA, Nº 81, EDIFICIO TOP. LIFE - APTO 301 - 

BAIRRO JARDIM CUIABÁ - CUIABÁ-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103543 Nr: 3214-79.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

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

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no bairro Novo Diamantino 

(zona urbana)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83573 Nr: 2575-03.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magda Cristina Visnadi Galleti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no bairro centro (zona 

urbana)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123533 Nr: 232-87.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio da Silva Ramos, Célia Aparecida Ferrari Ramos, 

Emilio Antônio Ferrari Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Huang Jin Hai, Kon Uen Laan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Cite-se para contestar no prazo legal, na pessoa do advogado dos 

embargados, sob pena de revelia e confissão.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000118-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ALENCAR SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO)

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DONIZETI CAPELETO (RÉU)

EDNA JUSTINA CAPELETTO (RÉU)

SEBASTIAO HORACIO CAPELETO (RÉU)

MARILUCI TAFELLI CAPELETTO (RÉU)

APARECIDA BOZIM CAPELETO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000118-34.2018.8.11.0005 AUTOR: PEDRO DE ALENCAR SOARES RÉU: 

MARILUCI TAFELLI CAPELETTO, APARECIDA BOZIM CAPELETO, 

SEBASTIAO HORACIO CAPELETO, EDNA JUSTINA CAPELETTO, 

GILBERTO DONIZETI CAPELETO Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração (fls. 114/122), interposto contra a decisão proferida às fls. 

111/112, afirmando haver omissão na mesma. DECIDO. Conheço dos 

embargos de declaração, eis que ajuizados tempestivamente. A meu ver, 

as alegações contidas nos embargos declaratórios, SE identificam 

parcialmente com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Isso 

porque, verifica-se que foi determinada a citação da parte requerida 

anteriormente a análise do pedido de depósito judicial, em afronta ao 

procedimento legal. Em relação ao pedido de depósito judicial, em 

obediência ao contrato entabulado entre as partes, verifico a possibilidade 

de o autor providenciar o depósito do produto em armazém idôneo, 

juntando nos autos o comprovante de depósito, evitando-se a mora. Por 

outro lado, entendo que o autor deve permanecer na posse da área 

arrendada, evitando-se possíveis prejuízos que ocorreriam caso ele 

deixasse a área em período de cultivo agrícola. Não bastasse, retirá-lo da 

posse da área neste momento poderia fazer com que o autor perdesse 

algum financiamento para safra futura, comprometendo a sua subsistência 

e de sua família. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e 

JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES, para sanar a omissão 

apontada, e facultar a parte autora a fazer os depósitos pleiteados em 

armazém, e juntar os comprovantes dos depósitos nos autos, bem como 

deferir o pedido de manutenção do autor na área até decisão ulterior. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 16 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000664-26.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000664-26.2017.8.11.0005 REQUERENTE: RAFAELA CORREA DA SILVA 

MANTELLI REQUERIDO: ALCIDES MANTELLI JUNIOR Alcides Mantelli Junior 

e Rafaela Correa da Silva Mantelli postularam divórcio consensual, 

sustentando que contraíram matrimônio em 18.04.2011 sob o regime da 

comunhão universal de bens e estão separados e sem possibilidade de 

reconciliação e, durante a constância do convívio matrimonial, adquiriram 

bens e tiveram dois filhos, menores. No id. 9246400, acostou-se termo de 

acordo parcial entre as partes, referente à venda e transferência do 

veículo Audi TT CP 2.0 T, placa EDV 9977. Ao final, pleiteiam a decretação 

do divórcio e seja homologada a transação nos termos da petição 

protocolada sob o id. 9409089. O Ministério Público manifestou-se 

favorável a homologação do acordo (9645330). É o relatório. Passo a 

decidir. Compulsando os autos denota-se que o casal pretende, de modo 

consensual, por fim ao vínculo matrimonial, comprovando de forma 

satisfatória o requisito estampado no art. 226, § 6º da Constituição 

Federal. De outra banda, ao examinar o feito, observa-se que regulares as 

cláusulas da avença, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os 

ditames legais. Destarte, restando perfeitamente delineados os requisitos 

necessários que dão ensejo à decretação do divórcio do casal, considero 

que a procedência do pedido, nos moldes em que fora formulado, é 

medida que se impõe, bem como a homologação da transação no tocante 

a partilha de bens. Ante o exposto, julgo procedente o pedido veiculado 

para o fim de: a) decretar o divórcio do casal Alcides Mantelli Junior e 

Rafaela Correa da Silva Mantelli com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil; b) homologar a transação entabulada entre as 

partes (id. 9409089 e 9246400), com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil; c) declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no artigo 487, 

inciso I e III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Transitada esta em 

julgado expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem necessários 

para averbação junto aos ofícios competentes, registrando que a mulher 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja Rafaela Correa da Silva 

(id.8047437). Sem custas, dado o beneplácito da assistência judiciária 

gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cuiabá/MT, 02 de fevereiro 

de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000905-97.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000905-97.2017.8.11.0005 AUTOR: RAFAELA CORREA DA SILVA 

MANTELLI RÉU: ALCIDES MANTELLI JUNIOR I. Em decorrência do 

pagamento julgo extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. II. Int. III. Nada sendo requerido arquive-se. 
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Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001642-03.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER BATISTONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE SIMONY STELLA OAB - MT0016673A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001642-03.2017.8.11.0005 AUTOR: EDER BATISTONI RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO I – Dê-se vista as partes do parecer do NAT (id. 

11615593). Diamantino/MT, 15 de fevereiro de 2018. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000060-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT0004624A (ADVOGADO)

IVALDIR PAULO MUHL OAB - MT17441/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (RÉU)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000060-31.2018.8.11.0005 AUTOR: NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES 

RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE A determinação de 

sustação dos efeitos do protesto está condicionada ao prévio depósito 

judicial do valor respectivo. Providencie o requerente no prazo de 5 dias. 

Diamantino/MT, 16 de fevereiro de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000060-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT0004624A (ADVOGADO)

IVALDIR PAULO MUHL OAB - MT17441/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000060-31.2018.8.11.0005 AUTOR: NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES 

RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE A determinação de 

sustação dos efeitos do protesto está condicionada ao prévio depósito 

judicial do valor respectivo. Providencie o requerente no prazo de 5 dias. 

Diamantino/MT, 16 de fevereiro de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001722-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GUAXE CONSTRUTORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT0015757A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001722-64.2017.8.11.0005 AUTOR: GUAXE CONSTRUTORA LTDA RÉU: 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO I – A empresa deve apresentar documentos 

contábeis ou fiscais idôneos, hábeis a demonstrar a necessidade da 

concessão do benefício da Justiça gratuita. Posto isso, intime o advogado 

da parte autora para apresentar documentos hábeis comprovando o 

direito ao benefício, sob pena de indeferimento no prazo de 15 dias, 

inclusive trazendo contrato social e respectivas alterações. 

Diamantino/MT, 16 de fevereiro de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva 

Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 7978 Nr: 211-54.1994.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Bach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Luiz Marques da Silva 

- OAB:18194-B

 Zimbra diamantino.2vara@tjmt.jus.br

211-54.1994.811.0005 - Código 7878

De : Diamantino - 2 Vara

 Assunto : 211-54.1994.811.0005 - Código 7878

Para : Departamento Auxiliar da Presidência

 Sex, 16 de fev de 2018 14:33

Anexo3 anexos

Nos termos do provimento 11/2017-CM, encaminho a Vossa Senhoria os 

documentos solicitados para a elaboração do calculo, para a expedição do 

RPV.

 Atenciosamente,

 Rosely Maria de Souza -

Auxiliar Judiciária

Matrícula 6027

AUTOS 7978 - INFORMAÇÃO DE PRIORIDADE.pdf AUTOS 7978 - 

INFORMAÇÃO DE PRIORIDADE.pdf

122 KB

 AUTOS 7978 - LIQUIDAÇÃO DA CONTA.pdf AUTOS 7978 - LIQUIDAÇÃO 

DA CONTA.pdf

231 KB

 AUTOS 7978 - SENTENÇA CONDENATÓRIA.pdf AUTOS 7978 - 

SENTENÇA CONDENATÓRIA.pdf

203 KB

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 120613 Nr: 3525-02.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elida Campos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Secretária de 

Saude do Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618, Eduarda Sthefani Zeilinger - 

OAB:21692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o procurador da requerente para no prazo legal impugnar a 

contestação.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000125-26.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000125-26.2018.8.11.0005 EXEQUENTE: DIEGO FERNANDES DE ASSIS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. CITE-SE o executado 

para, querendo, opor embargos no prazo de trinta (30) dias, devendo a Sr. 

Gestora certificar nos autos. 2. Em seguida, remeta-se os autos ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

para realização do cálculo de liquidação do débito, conforme determina o 

Provimento nº. 11/2017-CM, devendo ser encaminhados os documentos 

elencados no art. 3º, § 1º do Provimento nº. 11/2017-CM, por malote 

digital/e-mail para a elaboração do cálculo. 3. Após o retorno dos autos, 

com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, intimem-se as partes para 

manifestação. 4. Caso não haja manifestação dos interessados, 

expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser 

instruído com os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento 

supracitado. Cumpra-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Diamantino/MT, 16 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIZEL CEVIRIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido ATIVOS para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-33.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIZEL CEVIRIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido ATIVOS para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000356-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ANANIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido JULIANO para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-19.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMAR CELSO GIACOBBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FIDIS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido CLEMAR para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-72.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON DO NASCIMENTO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 14/03/2018 

às 10hs15min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-29.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE SOARES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTAO DE CREDITO MASTERCARD (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010147-29.2015.8.11.0005 REQUERENTE: KATIA SILENE SOARES DE 

BARROS REQUERIDO: CARTAO DE CREDITO MASTERCARD, BANCO 

BMG, BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Remeta-se os autos à Turma 

Recursal, conforme determinado no despacho de id. 10588767. 

Cumpra-se. Diamantino, 16 de fevereiro de 2018 José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010076-27.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010076-27.2015.8.11.0005 EXEQUENTE: GERCINA FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. I. Trata-se de cumprimento de 

sentença proposta pela parte exequente. II. Analisando os autos, 

verifica-se que a Requerida foi condenada a manter o plano de telefonia 

contratado pela autora com continuidade dos serviços, mesmo que 

reduzidos, após uso da franquia, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 

a título de indenização por danos morais. Infere-se que já houve o 

pagamento integral do valor referente ao dano moral, restando apenas o 

cumprimento da obrigação de fazer, consistente na manutenção do plano 

de 200MB de internet com redução da internet para 32Kbp após a 

utilização da franquia de 200MB, velocidade de conexão “download” pelo 

prazo de 30 dias, conforme os termos contratado pela autora. III. Assim, 

intime-se a parte Requerida para que cumpra a condenação de obrigação 

de fazer, reestabelecendo o plano de 200MB de internet contratado pela 

autora com redução da internet para 32Kbp após a utilização total da 

franquia, em 5 dias sob pena de desobediência. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 16 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-15.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010426-15.2015.8.11.0005 REQUERENTE: ELAINE APARECIDA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Considerando a improcedência 

do pedido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, 16 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-67.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LORENA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010235-67.2015.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA LORENA MACIEL 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Considerando que o processo foi 

julgado extinto sem julgamento de mérito e tendo em vista que a Turma 

Recursal manteve a sentença recorrida na íntegra, arquive-se o autos 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 16 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-17.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010206-17.2015.8.11.0005 REQUERENTE: JOSE APARECIDO CANDIDO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por 

meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 8 – 

Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não 

tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, fazendo 

constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 16 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-49.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 14/03/2018 

às 10hs30min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-19.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 14/03/2018 

às 10hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-27.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA KAMILA ROSA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido CLARO para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-65.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAULO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 14/03/2018 

às 09hs10min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010537-04.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BIBIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido CLARO para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-96.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido CLARO para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDIMAR SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 14/03/2018 

às 09hs50min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-66.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY FERNANDA DE CARVALHO OURIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida KELLY para responder o 

recurso no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANETE RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000121-86.2018.8.11.0005 REQUERENTE: JOSE RENATO CABRAL 

REQUERIDO: LUZIANETE RODRIGUES Vistos. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Sabe-se que as tutelas de urgência são divididas em 

duas espécies: (1) tutela provisória de urgência antecipada e (2) tutela 

provisória de urgência cautelar. A tutela provisória de urgência cautelar 

está disposta no art. 301 do CPC, que prevê que “A tutela de urgência de 

natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para assegurar um direito”. No presente 

caso, o autor pretende com a presente ação de cobrança de cheque 

prescrito a indisponibilidade de bem imóvel de propriedade da parte 

reclamada, matriculado sob o n. 41891, junto ao 1º Cartório de Registro de 

Imóveis de Diamantino, visando a garantia da satisfação de seu crédito. 

Contudo, no presente caso entendo que a medida adequada encontra-se 

prevista na Lei 13.097/2015, que dispõe o seguinte: “Art. 54. Os negócios 

jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais 

sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas 

hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula 

do imóvel as seguintes informações: I - registro de citação de ações reais 

ou pessoais reipersecutórias; II - averbação, por solicitação do 

interessado, de constrição judicial, do ajuizamento de ação de execução 

ou de fase de cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos 

previstos do art. 615-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código 

de Processo Civil; III - averbação de restrição administrativa ou 

convencional ao gozo de direitos registrados, de indisponibilidade ou de 

outros ônus quando previstos em lei; e IV - averbação, mediante decisão 

judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou 

responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à 

insolvência, nos termos do inciso II do art. 593 da Lei no 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Parágrafo único. Não poderão 

ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no Registro 

de Imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que 

adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, ressalvados 

o disposto nos arts. 129 e 130 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 

2005, e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que 

independam de registro de título de imóvel. Art. 55. A alienação ou 

oneração de unidades autônomas integrantes de incorporação imobiliária, 

parcelamento do solo ou condomínio edilício, devidamente registrada, não 

poderá ser objeto de evicção ou de decretação de ineficácia, mas 

eventuais credores do alienante ficam sub-rogados no preço ou no 

eventual crédito imobiliário, sem prejuízo das perdas e danos imputáveis 

ao incorporador ou empreendedor, decorrentes de seu dolo ou culpa, bem 

como da aplicação das disposições constantes da Lei no 8.078, de 11 de 

setembro de 1990. Art. 56. A averbação na matrícula do imóvel prevista no 

inciso IV do art. 54 será realizada por determinação judicial e conterá a 

identificação das partes, o valor da causa e o juízo para o qual a petição 

inicial foi distribuída. § 1° Para efeito de inscrição, a averbação de que 

trata o caput é considerada sem valor declarado. § 2° A averbação de que 

trata o caput será gratuita àqueles que se declararem pobres sob as 

penas da lei. § 3° O Oficial do Registro Imobiliário deverá comunicar ao 

juízo a averbação efetivada na forma do caput, no prazo de até dez dias 

contado da sua concretização. § 4° A averbação recairá 

preferencialmente sobre imóveis indicados pelo proprietário e se 
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restringirá a quantos sejam suficientes para garantir a satisfação do 

direito objeto da ação. Art. 57. Recebida a comunicação da determinação 

de que trata o caput do art. 56, será feita a averbação ou serão indicadas 

as pendências a serem satisfeitas para sua efetivação no prazo de 5 

(cinco) dias”. Assim, tratando o presente processo de ação de cobrança 

com pedido de tutela de urgência cautelar, entendo que a medida 

adequada ao presente caso é a averbação da existência da presente 

ação na matrícula nº 41891, na forma do artigo 54, IV, da Lei 13.097/2015. 

Isto porque, a averbação da existência da presente ação não causa 

prejuízo desmesurado à requerida, vez que não está proibida de dar em 

garantia o imóvel, nem mesmo alienar o bem, porém, previne terceiros de 

boa-fé. Assim, como provimento cautelar, na forma do artigo 301 do CPC, 

para garantir o resultado prático da demanda, DETERMINO a averbação da 

existência da presente ação junto à matrícula 41891, do 1° CRI de 

Diamantino, cuja qual deverá ser providenciada pela parte autora, após 

expedição de ofício pela Secretaria, constando os dados do art. 56 da lei 

de regência. Expressamente indefiro a indisponibilidade do bem, por ser 

medida drástica e que causa muito mais prejuízo ao devedor, sendo que 

para efeito de garantia do resultado útil da demanda, a simples averbação 

da existência da ação, dando publicidade a terceiros, já previne eventuais 

terceiros de boa-fé. 1. Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a 

parte requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, 

a fim de que compareça à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, consignando que poderá ser assistida por advogado e deverá 

oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a data da audiência de 

conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial. 2. INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para 

a audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. 3. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Diamantino, 16 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010469-49.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SOARES BOABAIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010469-49.2015.8.11.0005 REQUERENTE: SUZANA SOARES BOABAIDE 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Considerando-se a decisão proferida pela 

7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do 

processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, que decretou a recuperação 

judicial da executada, bem como fato de que o crédito deve estar lá 

arrolado, determino a suspensão do presente feito. É que, havendo 

recuperação judicial, o crédito deve ser arrolado na lista geral de credores 

e, havendo omissão, ser objeto de habilitação junto ao Administrador 

Judicial. O fato é que contra recuperanda não cabe cumprimento do 

julgado nestes autos, prosseguindo o feito somente até a sentença, ou 

melhor, a constituição do crédito, nos termos do artigo 6º, § 1º, da LRJ. Tal 

providência cabe ao próprio interessado, devendo extrair cópia das 

decisões constitutivas de seu crédito e requerer a habilitação nos autos 

da recuperação judicial, aguardando-se o desfecho e a forma de 

pagamento do crédito que, no caso, é quirografário. Assim, remetam-se os 

autos ao arquivo até manifestação da interessada, dizendo se seu crédito 

foi ou não habilitado. Dê-se baixa no relatório estatístico mensal, mantendo 

a distribuição. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-61.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDENIR DA SILVA VITOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010410-61.2015.8.11.0005 REQUERENTE: LAUDENIR DA SILVA VITOR 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Considerando-se a decisão proferida pela 

7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do 

processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, que decretou a recuperação 

judicial da executada, bem como fato de que o crédito deve estar lá 

arrolado, determino a suspensão do presente feito. É que, havendo 

recuperação judicial, o crédito deve ser arrolado na lista geral de credores 

e, havendo omissão, ser objeto de habilitação junto ao Administrador 

Judicial. O fato é que contra recuperanda não cabe cumprimento do 

julgado nestes autos, prosseguindo o feito somente até a sentença, ou 

melhor, a constituição do crédito, nos termos do artigo 6º, § 1º, da LRJ. Tal 

providência cabe ao próprio interessado, devendo extrair cópia das 

decisões constitutivas de seu crédito e requerer a habilitação nos autos 

da recuperação judicial, aguardando-se o desfecho e a forma de 

pagamento do crédito que, no caso, é quirografário. Assim, remetam-se os 

autos ao arquivo até manifestação da interessada, dizendo se seu crédito 

foi ou não habilitado. Dê-se baixa no relatório estatístico mensal, mantendo 

a distribuição. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-83.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DA CONCEICAO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010178-83.2014.8.11.0005 REQUERENTE: MARLI DA CONCEICAO VIEIRA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Considerando-se a decisão proferida pela 

7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do 

processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, que decretou a recuperação 

judicial da executada, bem como fato de que o crédito deve estar lá 

arrolado, determino a suspensão do presente feito. É que, havendo 

recuperação judicial, o crédito deve ser arrolado na lista geral de credores 

e, havendo omissão, ser objeto de habilitação junto ao Administrador 

Judicial. O fato é que contra recuperanda não cabe cumprimento do 

julgado nestes autos, prosseguindo o feito somente até a sentença, ou 

melhor, a constituição do crédito, nos termos do artigo 6º, § 1º, da LRJ. Tal 

providência cabe ao próprio interessado, devendo extrair cópia das 

decisões constitutivas de seu crédito e requerer a habilitação nos autos 

da recuperação judicial, aguardando-se o desfecho e a forma de 

pagamento do crédito que, no caso, é quirografário. Assim, remetam-se os 

autos ao arquivo até manifestação da interessada, dizendo se seu crédito 

foi ou não habilitado. Dê-se baixa no relatório estatístico mensal, mantendo 

a distribuição. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012467-91.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL S/A) (REQUERIDO)

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO)

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8012467-91.2011.8.11.0005 REQUERENTE: MARTHA FONSECA 

MANZANO TRABACHIN REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL S/A), 

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir 

erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

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

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso em apreço a parte 

embargante se insurge em face da decisão que decidiu a impugnação id. 

10275356 – p. 1/2, sustentando que o referido decisum restou 

contraditório uma vez que determinou a intimação da embargante para 

realizar o pagamento da condenação dos honorários advocatícios no 

importe de 10% sobre o valor da causa, além da incidência da multa de 

10% prevista no artigo 523, § 1º do CPC, contudo, só houve pedido de 

cumprimento de julgado pelos advogados do Banco Requerido. Pois bem. 

Analisando os autos, verifica-se que não há qualquer vício da decisão 

objurgada, uma vez que restou claramente demonstrado que a parte 

embargante deveria pagar os 10% dos honorários advocatícios aos 

patronos das Requeridas, na proporção de 5% para cada, sendo que 

sobre os valores a serem pagos deveriam incidir a multa pelo não 

pagamento no prazo determinado, prevista no artigo 523, § 1º do CPC. Não 

obstante, em que pese a parte embargante afirme que apenas os 

advogados do Banco Santander pleitearam o cumprimento do julgado, 

verifica-se que os advogados da Requerida ACL – Comércio de Móveis e 

Decorações também pleitearam o cumprimento do julgado, id. 3750381 – p. 

1/2. Assim, a multa de 10% é devida uma vez que mesmo intimada para 

efetuar o pagamento voluntário, manteve-se inerte. Além disso, sequer 

depositou nos autos o valor da condenação com o intuito de não sofrer tal 

penalidade. Dessa forma, REJEITO os embargos de declaração opostos 

pela parte embargante, devendo a decisão de id. 10275356 – p. 1/2 ser 

mantida na íntegra. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Diamantino, 15 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-33.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A ALBINO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000961-33.2017.8.11.0005 REQUERENTE: A ALBINO - ME REQUERIDO: 

JBS S/A Vistos. Dispensado o relatório conforme autoriza o artigo 38 da 

Lei 9.099/99. Decido. Fundamento e Decido. Trata-se de ação de cobrança 

com pedido de danos morais em que o autor, transportador autônomo de 

cargas, alega que foi contratado para fazer o transporte rodoviário de 

mercadorias, não sendo ressarcido das estadias decorrentes da demora 

no descarregamento dos produtos. Inicialmente, tendo em vista a 

existência de matéria preliminar, passo a analisá-la. Da ilegitimidade ad 

causam passiva: Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela 

ré por ausência de contrato escrito entre a parte autora e a ora requerida, 

vez que além de ser destinatária da carga, foi quem deu causa a longa 

espera na descarga do produto. Assim, tanto a transportadora quanto a 

destinatária da carga são responsáveis pela demora no descarregamento 

do caminhão, tendo em vista que a primeira terceirizou o serviço ao autor, 

e a segunda era destinatária da carga. Não é outro o entendimento 

jurisprudencial: 1. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTES. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS 

SUPERIOR A 5 HORAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA DESTINATÁRIA DA 

CARGA. DIÁRIAS DEVIDAS. A transportadora e o destinatário da carga 

são responsáveis solidários pelo pagamento das despesas decorrentes 

da demora no descarregamento do caminhão, de acordo com o disposto 

no art. 9° da Lei nº 11.442/07. Comprovado que o atraso na descarga foi 

superior a 5h, incide a regra do art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/07, devendo 

a demandada pagar aos autores as diárias reconhecidas pela sentença, 

valores a serem apurados em liquidação de sentença. PRELIMINAR 

REJEITADA. APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70060906179, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Guinther Spode, Julgado em 11/12/2014). 2. (JECCRS-0048832) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE CARGA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA ENTRE A CONTRATANTE E A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO 

DESCARREGAMENTO. ATRASO DE DOIS DIAS ALÉM DO CONTRATADO. 

APLICABILIDADE DA LEI 11.442/07. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível nº 71005966205, 

4ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais/RS, Rel. Gisele Anne 

Vieira de Azambuja. j. 01.04.2016, DJe 07.04.2016). Portanto, é legítima a 

inclusão da ré no polo passivo por ter sido a destinatária da carga. 

Superada a preliminar, julgo o mérito Não assiste razão a ré ao afirmar que 

o autor não comprovou sua qualidade de Empresa de Transporte 

Rodoviário de Cargas – ETC, uma vez que através do comprovante de 

consulta de transportador de id. 9344545, p. 2, o autor comprovou que 

estava regularmente inscrito junto ao Registro Nacional de 

Transportadores Rodoviários de Cargas da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres - ANTT como ETC na época em que ocorreu a 

contratação. Tanto que a própria ré contratou a parte autora, não podendo 

se presumir que contratou alguém que não estivesse regularmente 

constituído em sua atividade, sob pena de agir com torpeza. Logo, está 

presente o fato constitutivo que permite a aplicação da Lei 11.442/2007, 

ainda porque o referido documento indica a situação de ativo na época 

dos fatos. Nesta linha, a parte autora comprovou ter sido contratada pela 

Cimsal Ltda para o transporte de carga de Sal Marinho com a pesagem de 

39.000,00 kg, todas coletadas em Mossoró/RN para o transporte com 

destino a segunda ré, na cidade de Juara/MT. A parte autora juntou aos 

autos os documentos que apontam a quantidade das cargas 

descarregadas, o dia e horário de entrada no pátio de triagem, indicando 

que as datas de entrada no pátio de triagem e a descarga da mercadoria 

se deram em dias diferentes (id. 9344573, p.1). Portanto, tendo em vista 

que os recibos de entrada no pátio de triagem são os únicos documentos 

que comprovam a chegada do autor, os mesmos serão considerados para 

o marco do dia e horário de chegada, e serão computados até o dia e 

horário da descarga. Ademais, embora alegue a ré que o autor não 

atendeu as exigências do art. 11, § 5ª da Lei 11.442/2007, esta não trouxe 

qualquer prova a corroborar sua alegação, ônus que lhe incumbia já que é 

seu dever demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Ora, conforme previsto no art. 373 do CPC, cabe ao autor 

provar fato constitutivo de seu direito, e ao réu fato modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Assim, cabia a ré trazer aos autos prova 

suficiente para comprovar fato diverso do apresentado pelo autor, ônus 

do qual não se incumbiu. Igualmente é desprovida a argumentação da ré 

de que o autor deveria comprovar a sua permanência no pátio da ré 

mediante o documento Conhecimento de Transporte Eletrônico, eis que a 

ausência de tal comprovação de deve à própria requerida que não a 

expediu e a insuficiência de dados nos documentos de entrada e saída do 

veículo do estabelecimento é de responsabilidade única e exclusiva da 

requerida. Além do mais, nos termos do art. 11, §9º da Lei 11.442/07, é 

responsabilidade do embarcador e do destinatário da carga “fornecer ao 

transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do 

caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos”. Pois 

bem. Para a carga de 39.000 KG, o recibo de entrada no pátio de triagem 
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demonstra que o autor chegou ao local de descarga do produto no dia 

02/08/2017, às 16h16min, tendo sido recebida a mercadoria somente no 

dia 04/08/2017, às 14h02min. O atraso, portanto, correspondeu a 

40h46min, já descontadas as 05 horas de tolerância. Valor de cada hora 

tonelada: R$ 1,38 x 39.000 = R$ 53,82. Valor das 40h36min: (conversão 

das horas em minutos: 40h x 60m = 2.400 minutos + 46m = 2.446 minutos) 

2.446 ÷ 60 = 40,76 horas. Valor devido: 53,82 hora/tonelada x 40,76 horas 

= R$ 2.193,70. O atraso, portanto, correspondeu a período muito superior 

ao previsto na Lei nº 11.442/07, que dispõe: Art. 11. (...) § 5o Atendidas 

as exigências deste artigo, o prazo máximo para carga e descarga do 

veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, 

contadas da chegada do veículo ao endereço de destino; após este 

período será devido ao TAC ou à ETC o valor de R$ 1,00 (um real) por 

tonelada/hora ou fração. Dessa forma, considerando o tempo de espera 

do autor para o descarregamento das cargas, bem como a quantidade de 

cada carga que estava transportando, correta a condenação ao 

pagamento de estadias no valor de R$ 2.193,70. Por fim, rejeito o pedido 

de danos morais pois o autor não logrou em desincumbir-se do seu ônus 

neste aspecto, não tendo demonstrado, ainda que minimamente, que veio 

a experimentar algum abalo na órbita subjetiva, do que não se tem notícia 

nos autos. Ademais, os fatos não decorrem sequer de descumprimento 

contratual, situação que, de regra, não chancela a outorga de dano moral. 

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a 

reclamada a: - PAGAR à parte autora a título de estadia o valor de R$ 

2.193,70 (dois mil e cento e noventa e três reais e setenta centavos), com 

correção monetária pelo INPC a partir da citação e juros de mora de 1% ao 

mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, nesta fase, em razão do disposto 

no artigo 55, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95. P.I.C Após, com o 

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

Cumpra-se. Diamantino/MT, 05 de fevereiro 2018. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 05 de fevereiro 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013707-47.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMIL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE DE JESUS COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8013707-47.2013.8.11.0005 EXEQUENTE: EMIL - COMERCIO DE 

VESTUARIO LTDA - ME EXECUTADO: FABIANE DE JESUS COSTA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Sem delongas, verifico que a presente ação tramita há mais de 04 

anos, e até o presente momento sequer houve a citação da parte 

requerida, uma vez que a primeira tentativa restou inexitosa e nunca mais 

houve manifestação da parte exequente nos autos. Como é sabido, é 

ônus da parte interessada proceder todos os atos e diligências 

necessárias para o regular andamento do processo, não podendo a ação 

se perpetuar no tempo por falta de diligências que compete à parte. Assim, 

considerando a inércia da parte autora, que não promoveu os atos e as 

diligências que lhe cabiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, somado ao fato de que a presente ação tramita desde o ano de 2013 

sem qualquer solução prática, a extinção do processo é medida cabível 

que se impõe. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso II e III do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios nessa fase processual (art. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, sem que haja interposição de 

recurso, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora. P.I.C. Diamantino, 15 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000064-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SULPICIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000064-68.2018.8.11.0005 REQUERENTE: SULPICIO JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sem maiores delongas, verifico que a 

presente ação já tramitou neste Juizado Especial Cível, ocasião em que foi 

declarada a incompetência do Juízo para apreciar o feito em razão da 

complexidade da causa, sendo julgada extinta a ação. Após, a ação foi 

redistribuída para a 1° Vara Cível desta Comarca, contudo, em razão de 

um erro material no endereçamento da exordial o Juízo da referida vara 

declinou a competência para este Juízo. Dessa forma, requer a parte 

autora o declínio de competência e o retorno dos autos ao Juízo da 1ª 

Vara. No entanto, considerando que no Juizado Especial Cível não há 

previsão legal para o declínio de competência e remessa dos autos à 

Justiça Comum, a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o 

exposto, indefiro o pedido de declínio de competência requerido e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 51, 

II, da Lei 9.099/95. P.I.C. Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012302-39.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JAINE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

WESLEY LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ERIC LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARCILIO SANTANA DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8012302-39.2014.8.11.0005 REQUERENTE: ERIC LIMA DE ALMEIDA, JAINE 

DOS SANTOS ALMEIDA, LUZIA LIMA DOS SANTOS, WESLEY LIMA DE 

ALMEIDA, MARCILIO SANTANA DE ALMEIDA JUNIOR REQUERIDO: CARDIF 

DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 16 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 58350 Nr: 5962-32.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: DCVR, KJVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - 

OAB:MT 15189-O

 Intimar a parte requerida para apresentar memoriais finais, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 202993 Nr: 758-55.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIGLIANE PORTUGAL DE 

CASTRO - OAB:3133 RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória n.º 758-55.2018.811.0037

Código 202993.

Vistos etc.

Considerando que tramita neste Juízo Ação de Guarda n.º 

1000127-94.2018.811.0037, ajuizada por Inês Sossa Duran em face de 

Valdery Roca Cartagena, em que pleiteia a guarda do filho menor Deyvyd 

Sossa Roca e, tendo em vista o teor do Relatório de Estudo Psicossocial 

juntado àqueles autos, do qual consta a informação de que a criança não 

residia com seu genitor, mas sim com a avó paterna, e que a mesma gosta 

mais de sua madrasta do que do pai, porque esta não lhe bate, bem como 

a vontade do infante em permanecer sob a guarda de sua genitora, 

encaminhem-se tais informações ao Juízo deprecante a fim de que tome 

conhecimento e para que avalie a possibilidade de manutenção ou não da 

ordem de busca e apreensão do menor.

Consigno que o cumprimento da presente missiva restará suspenso, por 

ora, até que a resposta do juízo deprecante seja colacionada aos autos.

Ressalte-se a possibilidade de suspensão do cumprimento da missiva, 

quando o juízo deprecado suscita dúvidas quanto ao seu cumprimento, 

como já bem esclarecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça

 Diante disso, oficie-se ao Juízo deprecante encaminhando-se a presente 

decisão, devidamente acompanhada do laudo de estudo psicossocial 

realizado junto à criança, nos autos de Ação de Guarda n.º 

1000217-94.2018.811.0037, e solicitando informações quanto à 

manutenção da ordem de busca e apreensão do menor.

Com a resposta, junte-se aos autos e façam-me IMEDIATAMENTE 

conclusos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, servindo cópia da presente como Ofício.

Primavera do Leste, 15 de fevereiro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 31489 Nr: 3676-23.2004.811.0037

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, JPS, EMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA 

- OAB:12103, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (Dr. Anderson Rocha 

de Souza), para que se manifeste, pelo prazo de cinco dias, sobre o 

pedido de extinção formulado pelo réu (fls. 46), sob pena de arquivamento 

do presente feito.

Publicada no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 68648 Nr: 957-58.2010.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEADS, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, ANDRÉA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Alimentos, em que intimado o executado por 

meio de edital e a Defensoria Pública como curadora especial para atuar 

em sua defesa técnica, aportou alegação de nulidade da citação por edital 

(f. 84).

É o relato do necessário. Decido.

A doutrina e a jurisprudência construíram juntas dois critérios para 

respaldar a intervenção de uma exceção de pré-executividade, quais 

sejam: a) que a matéria adversada seja de ordem pública e, por isso, 

reconhecível de ofício e a qualquer tempo, por não sofrerem o fenômeno 

da preclusão; b) que a matéria discutida seja percebida a prima facie, de 

forma flagrante ou de fácil constatação e percepção. (ilegalidades e 

condições da ação).

Verifico que a exceção se funda, em tese, em nulidade (matéria pública). 

Alega a parte que a citação seria nula uma vez que não foram esgotadas 

todas as possibilidades de localização do executado.

Todavia, não vislumbro qualquer nulidade na citação editalícia do 

executado.

Primeiramente, não se trata de citação editalícia por mera afirmação da 

exequente de que o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido.

Outrossim, consta que foram diversas as tentativas de localizar o réu, 

consoante se infere dos documentos expedidos nos autos e suas 

respectivas certidões (29, 41, 67-v).

 Em face da absoluta ineficácia dos referidos meios, não se sabendo o 

paradeiro do executado para que fosse intimado pessoalmente, 

procedeu-se à citação editalícia.

Ante o exposto, REJEITO A NULIDADE ARGUIDA, ante as diversas 

diligências realizadas com a finalidade de encontrar o executado.

Manifestem-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito e 

o Ministério Público, vindo os autos em seguida conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 103829 Nr: 2767-34.2011.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZB, IR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO 

GONÇALVES - OAB:8798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Alimentos, em que intimado o executado por 

meio de edital e a Defensoria Pública como curadora especial para atuar 

em sua defesa técnica, aportou alegação de nulidade da citação por edital 

(f. 71).

É o relato do necessário. Decido.

A doutrina e a jurisprudência construíram juntas dois critérios para 

respaldar a intervenção de uma exceção de pré-executividade, quais 

sejam: a) que a matéria adversada seja de ordem pública e, por isso, 

reconhecível de ofício e a qualquer tempo, por não sofrerem o fenômeno 

da preclusão; b) que a matéria discutida seja percebida a prima facie, de 

forma flagrante ou de fácil constatação e percepção. (ilegalidades e 

condições da ação).

Verifico que a exceção se funda, em tese, em nulidade (matéria pública). 

Alega a parte que a citação seria nula uma vez que não foram esgotadas 

todas as possibilidades de localização do executado.

Todavia, não vislumbro qualquer nulidade na citação editalícia do 

executado.

Primeiramente, não se trata de citação editalícia por mera afirmação da 

exequente de que o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido.

Outrossim, consta que foram diversas as tentativas de localizar o réu.
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 Em face da absoluta ineficácia dos referidos meios, não se sabendo o 

paradeiro do executado para que fosse intimado pessoalmente, 

procedeu-se à citação editalícia.

Ante o exposto, REJEITO A NULIDADE ARGUIDA, ante as diversas 

diligências realizadas com a finalidade de encontrar o executado.

Manifestem-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito e 

o Ministério Público, vindo os autos em seguida conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139749 Nr: 10119-38.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJVM, DRSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:8798, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO 

MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 Intimação dos advogados dos requerentes para fornecer nos autos o 

endereço atualizado destes, para realização de estudo pscissocial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 142021 Nr: 699-72.2015.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LORM, LUZENY RODRIGUES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA - CEP, 

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRIMAVERA 

DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:16169-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO para 

ratificar a liminar concedida e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito.Isento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios.Publicada e registrada no sistema 

Apolo.Intime-se e cumpra-se.Proceda-se à remessa necessária, 

encaminhando-se o presente feito ao Egrégio TJMT, consoante art. 14, § 

2º da Lei 12.016/2009.Cumpra-se.Primavera do Leste-MT.Lidiane de 

Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138432 Nr: 9301-86.2014.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER AIRES BONFIM, PEDRO RICARDO AIRES 

BONFIM, CLAUDIA APARECIDA AIRES BONIFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SEVERO BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A inicial foi proposta por Kleber Aires Bonfim, Ricardo Aires Bonfim e 

Claudia Aparecida Aires Bonfim, em decorrência da morte de seu genitor 

Claudio Severo Bonfim.

Considerando que há acordo total entre as partes interessadas, as quais 

são maiores e capazes, a respeito dos bens e partilha dos mesmos, 

trata-se de Ação de Arrolamento Sumário, sendo que os herdeiros 

outorgaram procuração aos mesmos advogados.

Desse modo, intime-se o inventariante para, no prazo de 15 dias, 

apresentar plano de partilha subscrito pelos herdeiros, reservando bens 

suficientes ao pagamento das dívidas devidamente atualizadas (art. 659 e 

662 do CPC) e certidão negativa de IPVA/ICMS do falecido e da empresa.

Em seguida, venham os autos conclusos.

Defiro o pedido e f. 128. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 16/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 55577 Nr: 3224-71.2008.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina - OAB:, JANAÍNA 

MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 da DRA. JANAINA T. ROMAGNOLI - OAB/MT 9373 para comparecer a 

audiencia designada nos autos 55577

Vistos em correição.

Defiro o postulado à f. 130-v.

Designo audiência para o dia 14/03/2018, às 14h00min, para oitiva do 

requerente José Celso, da sra. Derlides Pereira Cerqueira, do interditado 

Sr. Benjamim Pereira Cerqueira e da curadora especial, Dra. Janaína T. 

Romagnoli.

Intimem-se as partes.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 39877 Nr: 2361-86.2006.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RM, LEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, ZILDA MARIA BELTRAME FRANÇA - 

OAB:13417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da ausência de interesse em prosseguir com a presente ação, 

acolho o pedido formulado pelo requerente às fls. 284 e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento com 

as cautelas de estilo.

Ciência às partes.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 64237 Nr: 4048-93.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS, ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Edison Martins 

Migliozzi - OAB:22942, Elizangêla Bonfim Carnevale Migliozzi - 

OAB:44269, Juliana Bonfim - OAB:45869, Marcos Paulo do Santos - 

OAB:61809

 Vistos etc.

Diante da ausência de interesse em prosseguir com a presente ação, 

acolho o pedido formulado pelas partes às fls. 183/184 e JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento com 

as cautelas de estilo.

Ciência às partes.

Publicada e registrada no sistema Apolo.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 105677 Nr: 4709-04.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAGEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de extinção do feito de fl. 177, formulado pela requerente, 

de modo que homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

Publicada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 132726 Nr: 4994-89.2014.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA PORTO PEREIRA - 

OAB:15009/MT, OSCAR ALVES DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT/18.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da ausência de interesse em prosseguir com a presente ação, 

acolho o pedido formulado pela requerente às fls. 39/40 e JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento com 

as cautelas de estilo.

Ciência às partes.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 59967 Nr: 7328-09.2008.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que o inventariante, incumbido de apresentar o balanço 

patrimonial no ano de 2011 (f. 95) não o providenciou. Transcorridos mais 

de cinco anos foi determinada nova intimação para cumprir o ato no prazo 

de 15 dias (f.106). Todavia, às f. 109, em 31/05/2017, o inventariante 

suscitou que o prazo seria “apertado”.Não vislumbro ausência de tempo 

hábil para a juntada da documentação que mencione os haveres e dívidas 

da falecida nas empresas Mercomaq e Rodobens, vez que desde a 

primeira determinação para o ato já decorreram mais de seis 

anos.Consigno que em análise conjunta dos presentes autos e em apenso 

(código 59967 e 69802), vislumbro que no presente feito nenhuma dívida 

foi mencionada, enquanto naquele o inventariante insurgiu-se à expedição 

de alvará alegando a existência de dívidas do espólio a serem quitadas, as 

quais, inclusive, impediriam a emissão de certidões negativas junto às 

Fazendas (f. 52/54 do processo apenso código 69802).Desse modo, 

intime-se o inventariante por meio de seu procurador e pessoalmente para 

juntar aos autos o balanço patrimonial e o rol de dívidas do espólio, no 

prazo de trinta dias, sob pena de remoção.Certifique-se acerca da entrega 

da correspondência de f. 113 ou junte-se a respectiva manifestação, se 

pendente de juntada.Considerando que a Fazenda Pública Estadual 

discordou dos valores atribuídos aos bens pelo inventariante e solicitou a 

busca de bens via Bacejud e Renajud em petição remetida aos autos em 

apenso, cuja cópia colaciona-se a seguir, determino a realização de 

avaliação judicial por meio de oficial de justiça avaliador, no prazo de dez 

dias. Procedo com a consulta solicitada por meio dos sistemas eletrônicos 

disponíveis, colacionando em anexo os extratos.Com a avaliação e o 

balanço patrimonial, manifestem-se os herdeiros e as Faz Estadual e 

Municipal, vez que a Faz Nacional declarou não possuir débitos a receber 

(f. 110).Após, intime-se o inventariante conforme determinado no item “4” 

de f. 106-v e cumpram-se as determinações dos itens “5” e “6” de f. 

107.Cumpra-se, servindo cópia da presente como mandado/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124199 Nr: 6769-76.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA ROSSETTO THEODORO - 

OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B, PEDRO HENRIQUE LIBANIO BORGES - OAB:MT 18561/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sobre a certidão de f. 87, manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 

dias.

Após, manifeste-se o Ministério Público e venham-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 16/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 130621 Nr: 3241-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE LIMA SOUZA, VANDERLEI DE LIMA 

NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LIRIO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a alegação de venda do único bem registrado em nome 

do de cujus às f. 43/44 é subscrita pela procuradora dos únicos 

herdeiros, verifico que o pedido merece procedência.

Tendo em vista que a inventariante obteve êxito em sua pretensão junto à 

Vara do Trabalho (f. 36/37), não vislumbro prejuízo a qualquer das partes 

na extinção do processo.

Assim sendo, julgo procedente o pedido inicial e declaro que o falecido 

José Lírio da Silva Nunes não deixou bens a inventariar, ressalvando que 

a coisa julgada não ofende o aparecimento de bens, hipótese em que se 

admite a abertura de inventário positivo.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, servindo cópia da presente como mandado.

Primavera do Leste, 16/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 168345 Nr: 4378-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANA PAULA VIEIRA SANTANA, FLSM, JPS, MARIA DO 

ESPÍRITO SANTO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante para juntar as certidões negativas das Fazendas 

Públicas Municipal e Estadual, conforme decisão de f. 41/41-v e em 

atendimento à solicitação da Fazenda Pública Estadual de f. 61/62. A 

certidão negativa da Fazenda Pública Federal se encontra na f. 49/50.

Defiro o pedido da Fazenda Pública Estadual de f. 61/62 e ministerial de f. 

65, determinando a avaliação judicial dos bens que compõem o monte mor, 

no prazo de trinta dias, por meio de oficial de justiça avaliador.

Com as avaliações, tendo em vista que os herdeiros convergem em seus 

interesses, tendo constituído idêntica procuradora, intimem-se para 

apresentar plano de partilha, no prazo de quinze dias.

Após, dê-se vista à Fazenda Pública Estadual e ao Ministério Público.

Em seguida, conclusos. Ciência às partes. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 16/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 173999 Nr: 7408-89.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMADO FRANCO - 

OAB:15.218/0, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

proposta por Maria José de Oliveira Meira em desfavor de Sidney 

Aparecido de Souza.

Às fls. 29, a requerente informou que restabeleceu a sociedade conjugal e 

requer a extinção do processo.

É o relatório. Decido:

Homologo a desistência da ação, conforme pedido da parte autora as fl. 

29 e JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, VIII do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002730-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CLAYTON MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da Portaria 01/2017, de 30/08/2017, os honorários 

periciais arbitrados em processos cujo objeto seja DPVAT foram 

reduzidos para R$ 700,00, razão pela qual reitero a INTIMAÇÂO da parte 

requerida para comprovar o pagamento dos honorários periciais no prazo 

de 5 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115401 Nr: 5951-61.2012.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLIANE PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:9246-E, NIWMAR SERPA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE DE 

SOUZA - OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 

MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168091 Nr: 4274-54.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS SCHEFFER DAL PONT, FLAVIA CALGARO DAL 

PONT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO ANDRE MULLER 

LORENZON - OAB:RS 39469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Moreira de Almeida 

- OAB:MT 5882

 Intimo a parte requerida para manifestar acerca dos pleitos contidos no 

petitório de f. 244/246. Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119254 Nr: 1647-82.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONEI GRUNDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21.593-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 1647-82.2013.811.0014 (Código 119254)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco Volkswagen S/A

 Executado: Claudionei Grundler

 Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de 

penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 15 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141277 Nr: 320-34.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX GONÇALVES REYNAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT/11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, 
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RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 320-34.2015.811.0037 (Código 141277)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Alex Gonçalves Reynand

 Executado: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento integral da ordem 

de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio 

de valores anexo.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 15 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136709 Nr: 8091-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HART & HART LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 15.445, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:MT/ 5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8091-97.2014.811.0037 (Código 136709)

Ação de Execução de Titulo Executivo Extrajudicial

Exequente: Banco do Bradesco S/A

 Executado: Hart & Hart Ltda

 Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para 

cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento de 

ordem judicial anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 15 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7464 Nr: 73-83.1997.811.0037

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO ROMANO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Intimo a parte autora para comprovar o pagamento das diligências para o 

cumprimento dos mandados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106211 Nr: 5252-07.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-15.484-A, JULIANA CARVALHO STELLA - OAB:9897, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5252-07.2011.811.0037 (Código 106211)

Ação de Reintegração de Posse convertida em Execução de Título 

Executivo Extrajudicial

Exequente: Banco Finasa BMC S/A

 Executado: Primabay Defensivos Agrícolas

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para 

cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento de 

ordem judicial anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 15 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141064 Nr: 213-87.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON EIRELLI - EPP, GILMAR 

NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº213-87.2015.811.0037 (Código 141064)

Ação de Execução de Titulo Executivo Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A Executado: Gilmar Nilson Eireli – 

Epp/Suprema Terraplenagem e Transportes - ME Executado: Gilmar Nilson

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de 

penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 15 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178050 Nr: 9605-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MEDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉO JUNIOR CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9605-17.2016.811.0037 (Código 178050)

Ação de Execução por Quantia Certa fundada em Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de 

Mato Grosso – Sicoob

Executado: Cleo Junior Correa

 Vistos etc.

Autorizo a pesquisa e inclusão no sistema RENAJUD (fls.79).

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Concluídas as diligências, cientifique-se a parte exequente sobre o 

cumprimento parcial da ordem de penhora online, consoante detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio de valores anexo, intimando-a, no mesmo 

ato, para indicar bens passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena 

de suspensão do curso processual da execução, nos moldes do artigo 

921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.
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Primavera do Leste (MT), 15 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000519-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BEZERRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000519-34.2018.8.11.0037 AUTOR: ANTONIO BEZERRA DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de 

Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz recebe a 

exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em que pese à 

parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de tentativa de 

conciliação, somente se na mesma data fosse realizada pericia médica, 

cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Publique-se e 

intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000619-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELE DE OLIVEIRA SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000619-86.2018.8.11.0037 AUTOR: JANIELE DE OLIVEIRA SOUSA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Para melhor 

análise do pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda, em caso de isenção, 

demonstrativo de rendimentos equivalente como holerite, carteira de 

trabalho e outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência 

judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. 

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006049-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006049-53.2017.8.11.0037 AUTOR: MARCOS JOSE DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de 

Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz recebe a 

exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em que pese à 

parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de tentativa de 

conciliação, somente se na mesma data fosse realizada pericia médica, 

cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 07 

de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006265-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI BADARO PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006265-14.2017.8.11.0037 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

VANDERLEI BADARO PEREIRA Visto, Trata-se de pedido liminar de busca 

e apreensão manejado por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A contra Vanderlei Badaro Pereira, ambos qualificados, formulado com 

base no Dec. lei 911/69, cuja cédula de crédito bancário está regularmente 

formalizada entre as partes, para aquisição de bens, garantida por 

alienação fiduciária pelo veículo marca/modelo: TOYOTA/COROLLA XEI 

1.8; Ano/modelo: 2008/2009; Cor: Prata; Placa: NPJ1919; CHASSI: 

9BRBB48E995046199; RENAVAM: 112568602. Junta documentos. 

DECIDE-SE. A mora está comprovada pelo instrumento de protesto (ID. 

11219477). Assim, o Estado-juiz defere liminarmente a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em 

mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na 

qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando 

o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o 

término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a 

dívida que corresponde a R$ 15.922,58 (quinze mil novecentos e vinte e 

dois reais e cinquenta e oito centavos), conforme indicado no documento 

(ID. 11219501) incluindo custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor da causa para efeito de 

pagamento da dívida no prazo legal (art.3º, §2º do Decreto-Lei 911/ 1969). 

Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 dias, consignando que a 
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resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a 

quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (art.3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 911/ 1969). 

Autorizam-se os benefícios do artigo 212, parágrafo segundo, do Código 

de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o 

arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da 

parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na 

hipótese do bem se encontrar em Comarcas, cumpra-se a apreensão do 

bem, independentemente de distribuição de carta precatória, conforme 

artigo 3º, parágrafo 12 do Decreto-lei 911/69. Defere-se eventual pedido 

da parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 07 de Fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000230-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA DETOFOL BORTOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIANE VEISE ORTIZ (RÉU)

JACI FLORINALDO ANTONIAZZI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000230-04.2018.8.11.0037 AUTOR: JUREMA DETOFOL BORTOLI RÉU: 

JACI FLORINALDO ANTONIAZZI, MARIA ELIANE VEISE ORTIZ Visto, Para 

melhor análise do pedido para concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada, uma vez que a carteira de trabalho foi assinada em 1998, 

portanto, houve alteração de rendimento nesse lapso temporal, devendo 

ser demonstrado por meio de declaração de imposto de renda, em caso de 

isenção, demonstrativo de rendimentos equivalente, como holerite 

atualizado, carteira de trabalho com as anotações de reajuste de salário e 

outros, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria 

gratuita (art.99 § 2o do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, 

verifica-se que a notificação anexa não esta assinada pelos requeridos, 

devendo a autora regularizá-la no mesmo prazo. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. 

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000565-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICSON BRANDAO MARIANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000565-23.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ERICSON BRANDAO MARIANO Visto, 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão manejada BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. contra ERICSON BRANDAO MARIANO, ambos 

qualificados, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de 

alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, para 

aquisição do veiculo marca PEUGEOT, modelo 207 HATCH FLEX XR 1.4 8V 

A/G 4P, ano 2009/2010, chassi 9362MKFWXAB004872, placa NPF0806, 

cor preta e RENAVAM nº 152185399. Junta documentos. DECIDE-SE. A 

mora esta comprovada (ID: 11580585). Assim, o Estado-juiz defere 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, 

devendo o bem ser depositado em mãos do representante do autor, que 

será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante 

auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida R$ 22.089,63 (vinte e dois mil 

oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) devendo incluir o valor 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que se fixa 

em 10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no 

prazo legal (art.3º, §2º do Decreto-Lei 911/1969). Com o cumprimento da 

liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo de 15 dias, consignando que a resposta poderá ser apresentada 

ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art.3º, §§ 3º e 

4º do Decreto-Lei 911/1969). Autorizam-se os benefícios do artigo 212, 

parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, 

desde já, o reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o 

veículo, caso haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel 

cumprimento da presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em 

Comarcas, cumpra-se a apreensão do bem, independentemente de 

distribuição de carta precatória, conforme artigo 3º, parágrafo 12 do 

Decreto-lei 911/69. Defere-se eventual pedido da parte de oferecimento de 

meios para cumprimento do mandado. Via digitalmente assinada da 

decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000554-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NUNES FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000554-91.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: JOSE NUNES FILHO Visto, Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão manejada BANCO VOLKSWAGEN S/A contra JOSE NUNES 

FILHO, ambos qualificados, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo 

contrato de alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as 

partes, para aquisição do veículo marca Volkswagen, modelo Saveiro 

(c.est.) Cross 1.6, chassis 9BWLL45U9FP061358, placa QBW1688, 

RENAVAM 1032400525, cor prata, ano 2014/2015, movido à 

bicombustível. Junta documentos. DECIDE-SE. A mora esta comprovada 

(ID: 11572734). Assim, o Estado-juiz defere liminarmente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser 

depositado em mãos do representante do autor, que será responsável 

pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida R$ 24.634,14 (vinte e quatro mil, 

seiscentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos) devendo incluir o 

valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 

se fixa em 10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da 

dívida no prazo legal (art.3º, §2º do Decreto-Lei 911/1969). Defere-se o 

pedido de inclusão de restrição no veículo objeto da lide, a qual foi 

realizada neste ato, conforme documento anexo. Com o cumprimento da 

liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo de 15 dias, consignando que a resposta poderá ser apresentada 

ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art.3º, §§ 3º e 

4º do Decreto-Lei 911/1969). Autorizam-se os benefícios do artigo 212, 

parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, 

desde já, o reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o 
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veículo, caso haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel 

cumprimento da presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em 

Comarcas, cumpra-se a apreensão do bem, independentemente de 

distribuição de carta precatória, conforme artigo 3º, parágrafo 12 do 

Decreto-lei 911/69. Defere-se eventual pedido da parte de oferecimento de 

meios para cumprimento do mandado. Via digitalmente assinada da 

decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000492-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL QUEDNAU MARCELINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000492-51.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAFAEL QUEDNAU MARCELINO 

Visto, Trata-se de Ação de Busca e Apreensão manejada BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra RAFAEL QUEDNAU 

MARCELINO, ambos qualificados, formulado com base no Dec. lei 911/69, 

cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente formalizado entre 

as partes, para aquisição do veículo, marca JEEP, modelo RENEGADE 

FLEX SPORT 1.8 MT5 16V 4P A/G, ano 2015/2016, chassi 

988611151GK005541, placa QBK1865, cor branco e RENAVAM nº 

1052018987. Junta documentos. DECIDE-SE. A mora esta comprovada (ID: 

11520086). Assim, o Estado-juiz defere liminarmente a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em 

mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na 

qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando 

o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o 

término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a 

dívida R$ 40.523,25 (quarenta mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e 

cinco centavos) devendo incluir o valor das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor 

da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal (art.3º, §2º do 

Decreto-Lei 911/1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 dias, 

consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor 

tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (art.3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 

911/1969). Autorizam-se os benefícios do artigo 212, parágrafo segundo, 

do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço 

policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja 

resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em Comarcas, 

cumpra-se a apreensão do bem, independentemente de distribuição de 

carta precatória, conforme artigo 3º, parágrafo 12 do Decreto-lei 911/69. 

Defere-se eventual pedido da parte de oferecimento de meios para 

cumprimento do mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000399-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANGRESON MORAIS ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000399-88.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JANGRESON MORAIS ALMEIDA 

Visto, Trata-se de Ação de Busca e Apreensão manejada BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra JANGRESON MORAIS 

ALMEIDA, ambos qualificados, formulado com base no Dec. lei 911/69, 

cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente formalizado entre 

as partes, para aquisição do veículo, marca CHEVROLET, modelo CELTA 

FLEXPOWER LIFE (ENERGY) 1.0 VHCE 8V A/G 4P, ano 2008/2009, chassi 

9BGRZ48909G234277, placa NPE4559, cor PRATA e RENAVAM nº 

111698693. Junta documentos. DECIDE-SE. A mora esta comprovada (ID: 

11419068). Assim, o Estado-juiz defere liminarmente a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em 

mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na 

qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando 

o estado do automóvel, bem como os documentos de porte obrigatório e 

de transferência do veículo, o qual deverá permanecer nesta Comarca até 

o término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a 

dívida R$ 13.939,30 (treze mil novecentos e trinta e nove reais e trinta 

centavos) devendo incluir o valor das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor da causa para 

efeito de pagamento da dívida no prazo legal (art.3º, §2º do Decreto-Lei 

911/1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 dias, consignando que 

a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a 

quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (art.3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). 

Autorizam-se os benefícios do artigo 212, parágrafo segundo, do Código 

de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o 

arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da 

parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na 

hipótese do bem se encontrar em Comarcas, cumpra-se a apreensão do 

bem, independentemente de distribuição de carta precatória, conforme 

artigo 3º, parágrafo 12 do Decreto-lei 911/69. Defere-se eventual pedido 

da parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006280-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006280-80.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: FRANCISCO RODRIGUES SOUZA Visto, Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S.A contra 

FRANCISCO RODRIGUES SOUZA, ambos qualificados, formulado com 

base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está 

regularmente formalizado entre as partes, para aquisição do veiculo, 

MARCA/ VEÍCULO: CHEVROLET, ANO/MODELO: 2012/2013, MODELO: 

AGILE LTZ, COR: BRANCA, PLACA: OGO-7638, CHASSI: 

8AGCN48X0DR116121, RENAVAM: 00482954825. Junta documentos. 

DECIDE-SE. A mora está comprovada pelo Instrumento de Protesto (id. 

11225029). Assim, o Estado-juiz defere liminarmente a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em 

mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na 

qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando 

o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o 
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término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a 

dívida R$ 19.589,82 (dezenove mil quinhentos e oitenta e nove reais e 

oitenta e dois centavos), conforme demonstrado no ID: 11224850, 

devendo incluir o valor das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor da causa para efeito de 

pagamento da dívida no prazo legal (art.3º, §2º do Decreto-Lei 911/ 1969). 

Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 dias, consignando que a 

resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a 

quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (art.3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). 

Autorizam-se os benefícios do artigo 212, parágrafo segundo, do Código 

de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o 

arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da 

parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na 

hipótese do bem se encontrar em Comarcas, cumpra-se a apreensão do 

bem, independentemente de distribuição de carta precatória, conforme 

artigo 3º, parágrafo 12 do Decreto-lei 911/69. Defere-se eventual pedido 

da parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006280-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. S. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005873-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL GONCALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005873-74.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA ISABEL GONCALVES DE 

ARRUDA Visto, Trata-se de pedido liminar de busca e apreensão 

manejado pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra Maria Isabel 

Gonçalves de Arruda, ambos qualificados, formulado com base no Dec. lei 

911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes, para aquisição do veículo marca/modelo: 

HYUNDAI/HB20S 1.6M COMF; Ano/modelo: 2014/2015; Cor: Prata; Placa: 

QBV4858; CHASSI: 9BHBG41DAFP377740. Junta documentos. 

DECIDE-SE. A mora está comprovada pela notificação extrajudicial (ID. 

11012130). Assim, o Estado-juiz defere liminarmente a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em 

mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na 

qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando 

o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o 

término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a 

dívida que corresponde a R$ 23.867,56 (vinte e três mil oitocentos e 

sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme indicado no 

documento (ID. 11012142) incluindo custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor da causa para 

efeito de pagamento da dívida no prazo legal (art.3º, §2º do Decreto-Lei 

911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 dias, consignando que 

a resposta poderá ser apresentada ainda que a devedora tenha efetivado 

a quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior 

e desejar restituição (art.3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 911/ 1969). 

Autorizam-se os benefícios do artigo 212, parágrafo segundo, do Código 

de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o 

arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da 

parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na 

hipótese do bem se encontrar em Comarcas, cumpra-se a apreensão do 

bem, independentemente de distribuição de carta precatória, conforme 

artigo 3º, parágrafo 12 do Decreto-lei 911/69. Defere-se eventual pedido 

da parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 07 de Fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000300-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000300-21.2018.8.11.0037 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: MARCIO JOSE DOS SANTOS Visto, Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão manejada OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO contra MARCIO JOSE DOS SANTOS, ambos qualificados, 

formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação 

fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, para aquisição 

do veículo marca/modelo: Fiat/Siena HLX 1.8 8V ALC./GAS. 4P (completo), 

ano: 2007, cor: prata, placa: DXD3026, chassi: 9BD17241T73364851. 

Junta documentos. DECIDE-SE. A mora esta comprovada (ID: 11349505). 

Assim, o Estado-juiz defere liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos 

do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na 

qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando 

o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o 

término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a 

dívida R$16.618,90 (dezesseis mil, seiscentos e dezoito reais e noventa 

centavos) devendo incluir o valor das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor da causa para 

efeito de pagamento da dívida no prazo legal (art.3º, §2º do Decreto-Lei 

911/1969). Defere-se o pedido de inclusão de restrição no veículo objeto 

da lide, a qual foi realizada neste ato, conforme documento anexo. Com o 

cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 dias, consignando que a 

resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a 

quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (art.3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). 

Autorizam-se os benefícios do artigo 212, parágrafo segundo, do Código 

de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o 

arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da 

parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na 

hipótese do bem se encontrar em Comarcas, cumpra-se a apreensão do 

bem, independentemente de distribuição de carta precatória, conforme 

artigo 3º, parágrafo 12 do Decreto-lei 911/69. Defere-se eventual pedido 

da parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 
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340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005880-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005880-66.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CARLOS CESAR ALVES PEREIRA 

Visto, Nas ações fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor 

atribuído à causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que 

engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. 

No caso em tela, verifica-se que o valor atribuído à causa corresponde 

apenas as parcelas vencidas, no valor de R$ 3.468,05 (ID 11021577). 

Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: RECURSO – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações fundadas em contratos de 

alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve corresponder ao saldo 

devedor em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, 

bem como as vincendas. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. 

Recurso de agravo não provido. TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

20310167920168260000 SP 2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de 

publicação: 14/03/2016. Assim, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil, determina-se a intimação do autor, para no prazo de 

15(quinze) dias, retificar os termos da inicial corrigindo o valor da causa, e 

efetuar o pagamento das diferenças de custas e taxas processuais, nos 

termos do artigo 290 do CPC, sob pena de extinção da ação. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 07 de Fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005916-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA CARMEN CARVALHO ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005916-11.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUCIANA CARMEN CARVALHO 

ALMEIDA Visto, Verifica-se que a parte requerente não colacionou o 

comprovante da mora da devedora, consubstanciado em notificação 

extrajudicial acompanhada de aviso de recebimento, conforme dispõe a 

nova redação do §2º do artigo 2º do decreto-lei 911/1969: “A mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário”. Nota-se que o Aviso de recebimento (ID 11033294), retornou 

pelo motivo “mudou-se”, não tendo o autor comprovado que esgotou todos 

os meios para tentativa de notificação pessoal da requerida. Assim, 

determina-se a intimação do autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar comprovante de mora da devedora, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, III do CPC. Primavera do Leste/MT, 07 

de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006007-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER FABIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006007-04.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: EDER FABIO DE SOUZA Visto, Nas ações fundadas em 

contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as prestações 

vencidas e não pagas, bem como as vincendas. No caso em tela, 

verifica-se que o valor atribuído à causa corresponde apenas as parcelas 

vencidas, no valor de R$ 24.069,53 (ID 11086741). Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA 

CAUSA. Nas ações fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor 

atribuído à causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que 

engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. 

Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não 

provido. TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 20310167920168260000 SP 

2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 14/03/2016. 

Assim, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, determina-se a 

intimação do autor, para no prazo de 15(quinze) dias, retificar os termos 

da inicial corrigindo o valor da causa, e efetuar o pagamento das 

diferenças de custas e taxas processuais, nos termos do artigo 290 do 

CPC, sob pena de extinção da ação. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

07 de Fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006018-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1 0 0 6 0 1 8 - 3 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DELATORRE 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Visto, Verifica-se que a parte 

requerente não colacionou o comprovante da mora da devedora, 

consubstanciado em notificação extrajudicial acompanhada de aviso de 

recebimento, conforme dispõe a nova redação do §2º do artigo 2º do 

decreto-lei 911/1969: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso 

de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário”. Nota-se que o Aviso de recebimento 

(ID 11090806), retornou pelo motivo “não procurado”, não tendo o autor 

comprovado que esgotou todos os meios para tentativa de notificação 

pessoal da requerida. Assim, determina-se a intimação do autor, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante de mora da devedora, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, III do CPC. 

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006148-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)
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FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON SOUSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006148-23.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WEMERSON SOUSA DE OLIVEIRA 

Visto, Verifica-se que a parte requerente não colacionou o comprovante 

da mora do devedor, consubstanciado em notificação extrajudicial 

acompanhada de aviso de recebimento, conforme dispõe a nova redação 

do §2º do artigo 2º do decreto-lei 911/1969: “A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Nota-se que o 

Aviso de recebimento (ID 11163055), retornou pelo motivo “mudou-se”, 

não tendo o autor comprovado que esgotou todos os meios para tentativa 

de notificação pessoal do requerido. Assim, determina-se a intimação do 

autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante de 

mora do devedor, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 

485, III do CPC. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000035-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000035-19.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS Visto, 

Verifica-se que o requerente não efetuou o recolhimento das taxas e 

custas processuais e que o valor atribuído a causa diverge do valor para 

purgação da mora, sendo que nas ações fundadas em contratos de 

alienação fiduciária o valor conferido à causa deve corresponder ao saldo 

devedor em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, 

bem como as vincendas, que neste caso é de R$ R$ 29.513,36, conforme 

informado na inicial (id. 11274615). Assim, determina-se a intimação do 

autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, retificar os termos da inicial 

corrigindo o valor da causa, e efetuar o pagamento das custas e taxas 

processuais, nos termos do artigo 290 do CPC, sob pena de extinção da 

ação. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de Fevereiro de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006457-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1 0 0 6 4 5 7 - 4 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOAO BATISTA 

DE CASTRO Visto, O não recolhimento das custas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000398-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN JOYCE ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000398-06.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MIRIAN JOYCE ALVES PEREIRA 

Visto, Em análise, verifica-se que, a parte requerente não colacionou o 

comprovante da mora do devedor, consubstanciado em notificação 

extrajudicial acompanhada de aviso de recebimento, conforme dispõe a 

nova redação do §2º do artigo 2º do decreto-lei 911/1969: “A mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário”. Nota-se que o Aviso de recebimento (ID 11418962), retornou 

como “Mudou-se”, não tendo o autor comprovado que esgotou todos os 

meios para tentativa de notificação pessoal do requerido. Assim, intime-se 

a parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/apresentar o comprovante de mora do devedor, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigo 485, III, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000397-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRALMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000397-21.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: CENTRALMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA - ME Visto, Verifica-se que o requerente atribuiu o 

valor da causa em R$ 6.945,90, sendo que nas ações fundadas em 

contratos de alienação fiduciária o valor conferido à causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as prestações 

vencidas e não pagas, bem como as vincendas, que neste caso é de R$ 

21.245,90, conforme informado na inicial (ID. 11416050). Nesse sentido 

cita-se jurisprudência: RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA 

CAUSA. Nas ações fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor 

atribuído à causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que 

engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. 

Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não 

provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 20310167920168260000 SP 

2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 14/03/2016). 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial corrigindo o valor da causa, sob pena 
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de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigo 485, III, 

ambos do CPC). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000328-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO EDUARDO FINEZI DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000328-86.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCELO EDUARDO 

FINEZI DA SILVA Visto, O não recolhimento das custas e taxas 

processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 

290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) 

-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe 

embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Verifica-se também que o requerente atribuiu o valor da causa em 

R$12.194,39, sendo que nas ações fundadas em contratos de alienação 

fiduciária o valor conferido à causa deve corresponder ao saldo devedor 

em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como 

as vincendas, que neste caso é de R$ 18.041,11, conforme informado na 

inicial (ID. 11373760). Considerando que não foi localizado o comprovante 

de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, 

comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, bem 

como para, no mesmo prazo, emendar a inicial, corrigindo o valor da 

causa, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo 

(artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000311-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY VILELA TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000311-50.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: WESLEY VILELA 

TEIXEIRA Visto, O não recolhimento das custas e taxas processuais impõe 

o cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Verifica-se também que o requerente atribuiu o valor da causa em 

R$7.740,67, sendo que nas ações fundadas em contratos de alienação 

fiduciária o valor conferido à causa deve corresponder ao saldo devedor 

em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como 

as vincendas, que neste caso é de R$13.297,43, conforme informado na 

inicial (ID. 11357529). Considerando que não foi localizado o comprovante 

de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, 

comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, bem 

como para, no mesmo prazo, emendar a inicial, corrigindo o valor da 

causa, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo 

(artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000245-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MORAES BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000245-70.2018.8.11.0037 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: TIAGO MORAES BORGES Visto, O não recolhimento das 

custas e taxas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que o comprovante de recolhimento de taxas e custas 

processuais juntado aos autos (ID: 11437324) encontra-se ilegível, 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 

15(quinze) dias, comprovar o pagamento das taxas e custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000464-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1 0 0 0 4 6 4 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  R E Q U E R E N T E :  R O D O B E N S 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLAUDIOMAR 

PEREIRA DA SILVA Visto, O não recolhimento das custas e taxas 

processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 

290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 
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INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) 

-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe 

embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, comprovar o pagamento das 

taxas e custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005803-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

DELSON GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005803-57.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA - ME, DELSON GOMES DE 

OLIVEIRA, MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA Visto, Trata-se de Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial proposta por Banco Bradesco S/A contra 

Maria Nair Gomes de Oliveira – Me, Delson Gomes de Oliveira e Maria Nair 

Gomes de Oliveira , ambos qualificados. Cite(m)-se o(s) executado(s) 

para pagar a dívida no valor de R$ 124.581,84 (cento e vinte e quatro mil 

quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), acrescida, 

devendo pagar as custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) 

dias, a contar da citação. Do mandado ou carta de citação deverá constar, 

também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de 

Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por qualquer dos meios 

legais, dela será imediatamente intimado o executado. A intimação da 

penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de 

advogados a que aquele pertença. Se não houver constituído advogado 

nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por 

via postal. Ressalte-se que o executado deve permanecer na posse dos 

bens, na qualidade de fiel depositário, se não houver oposição do autor. 

Caso não sejam localizados bens, o executado deve ser intimado a 

indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, se constatada a omissão (arts. 774 do CPC). O(s) 

executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, 

do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 

O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirão que o executado requeira o 

pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, art. 916). Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras 

poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou 

dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o 

disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. A cópia desta 

decisão vale como certidão para fins do artigo 828, do Código de 

Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005922-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FELICIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005922-18.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: ANTONIO FELICIO DA SILVA JUNIOR Visto, 

Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta pela 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO contra ANTONIO FELICIO DA 

SILVA JUNIOR, todos qualificados. Cite(m)-se o(s) executado(s) para 

pagar a dívida no valor de R$ 39.575,74 (trinta e nove mil, quinhentos e 

setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), acrescida, devendo 

pagar as custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) 

dias, a contar da citação. Do mandado ou carta de citação deverá constar, 

também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de 

Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por qualquer dos meios 

legais, dela será imediatamente intimado o executado. A intimação da 

penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de 

advogados a que aquele pertença. Se não houver constituído advogado 

nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por 

via postal. Ressalte-se que o executado deve permanecer na posse dos 

bens, na qualidade de fiel depositário, se não houver oposição do autor. 

Caso não sejam localizados bens, o executado deve ser intimado a 

indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, se constatada a omissão (arts. 774 do CPC). O(s) 

executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, 

do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 

O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirão que o executado requeira o 

pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, art. 916). Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos 
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embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras 

poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou 

dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o 

disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. Nos termos do artigo 

782, §3º, do CPC, não havendo pagamento, defere-se o pedido e 

determina-se que seja oficiado ao SERASA, para que providencie a 

inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, no valor 

indicado no calculo. Conste que a negativação somente ocorre em nome 

do executado, por pedido expresso do exequente, visto que compete a ele 

a responsabilidade por eventuais danos sofridos pelo executado, 

conforme disposto no artigo 776 do CPC. Salienta-se ainda que, em caso 

de pagamento, ou se a execução for garantida ou extinta por qualquer 

outro motivo, o exequente deverá imediatamente comunicar este juízo, 

para providenciar a baixa, sob as penas da lei (artigo 782, §4º do CPC). 

Nesse sentido, cita-se o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO NCPC. FACULDADE 

DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO 

E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO 

CONCRETO. Citado, o executado deixou transcorrer o prazo para 

pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão de inclusão 

do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.  Nº  70071746341  (Nº  CNJ : 

0384828-84.2016.8.21.7000). A cópia desta decisão vale como certidão 

para fins do artigo 828, do Código de Processo Civil, desde que com selo 

de autenticidade. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005922-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FELICIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006010-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREMA TERCEIRIZACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDUARDO CEZARINO CREMA (EXECUTADO)

DANIELA CARVALHO LOPES CREMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006010-56.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: CREMA TERCEIRIZACOES LTDA - EPP, DANIELA 

CARVALHO LOPES CREMA, EDUARDO CEZARINO CREMA Visto, Trata-se 

de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por Banco do Brasil 

S.A contra Crema Terceirizações Ltda – EPP, Daniela Carvalho Lopes 

Crema e Eduardo Cezarino Crema, ambos qualificados. Cite(m)-se o(s) 

executado(s) para pagar a dívida no valor de R$ 155.755,76 (cento e 

cinquenta e cinco mil setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis 

centavos), acrescida, devendo pagar as custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no 

prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Do mandado ou carta de 

citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente. Não encontrado(s) o(s) executado(s), 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do art.830, do Código de Processo Civil. Formalizada a 

penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o 

executado. A intimação da penhora será feita ao advogado do executado 

ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não houver 

constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, 

de preferência por via postal. Ressalte-se que o executado deve 

permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se não 

houver oposição do autor. Caso não sejam localizados bens, o executado 

deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 

20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão (arts. 

774 do CPC). O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos 

termos do art.827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de 

pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios 

poderão ser reduzidos pela metade. O executado poderá apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos 

autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante 

distribuição por dependência (CPC, art. 915). O reconhecimento do crédito 

do exequente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo 

custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, 

permitirão que o executado requeira o pagamento do saldo remanescente 

em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis 

mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no 

art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. A cópia desta decisão vale como 

certidão para fins do artigo 828, do Código de Processo Civil, desde que 

com selo de autenticidade. Via digitalmente assinada da decisão e 

instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006010-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREMA TERCEIRIZACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDUARDO CEZARINO CREMA (EXECUTADO)

DANIELA CARVALHO LOPES CREMA (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão proferida serve de Carta Precatória, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória para citação do executado 

Eduardo Cezarino Crema , no prazo de 05 dias. Bem como comprovar o 

depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006037-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE LIMA CAETANO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006037-39.2017.8.11.0037 AUTOR: MARCIO DE LIMA CAETANO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de 

Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz recebe a 

exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em que pese à 

parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de tentativa de 

conciliação, somente se na mesma data fosse realizada pericia médica, 

cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 07 

de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006035-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006035-69.2017.8.11.0037 AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT RÉU: RG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME Visto, 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA 

MT contra RG Logística e Transportes Ltda, ambos qualificados nos autos. 

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 

700 CPC). Defere-se, pois, de plano, a expedição do mandado de 

pagamento, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando que, caso o 

requerido o cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios, 

fixados, entretanto, estes, para o caso de não cumprimento, no valor de 

5% do valor atribuído à causa. Conste do mandado, ainda que, nesse 

prazo, o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da 

obrigação ou oferecimento de embargos, o título executivo será 

constituído. Cite-se. Ressalte-se que de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 08/03/2018, às 17h00min, a ser realizada pelo 

conciliador na sala de conciliação, na sede deste juízo. Intimem-se as 

partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a 

audiência designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se e 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Primavera do Leste/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006038-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006038-24.2017.8.11.0037 AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT RÉU: AUTO ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA Visto, 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA 

MT contra AUTO ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA, ambos qualificados 

nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 

700 CPC). Defere-se, pois, de plano, a expedição do mandado de 

pagamento, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando que, caso o 

requerido o cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios, 

fixados, entretanto, estes, para o caso de não cumprimento, no valor de 

5% do valor atribuído à causa. Conste do mandado, ainda que, nesse 

prazo, o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da 

obrigação ou oferecimento de embargos, o título executivo será 

constituído. Cite-se. Ressalte-se que de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 05/04/2018, às 15h30min, a ser realizada pelo 

conciliador na sala de conciliação, na sede deste juízo. Intimem-se as 

partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a 

audiência designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se e 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Primavera do Leste/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006040-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006040-91.2017.8.11.0037 AUTOR: BRUNO AUGUSTO DA SILVA 

AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, 

Trata-se de Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O 

Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do 

CPC). Em que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse em 

audiência de tentativa de conciliação, somente se na mesma data fosse 

realizada pericia médica, cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, 

realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o 

representante do Seguro Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos 

que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos 

processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as 

avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar 

uma tentativa de acordo. Registra-se que até o presente momento, não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que 

a praxe em relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é 

oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se 

de marcar a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte 

requerida para apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os 
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benefícios da assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Publique-se e 

intime-se. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1006119-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SLOMP INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAYLLA DOS REIS OAB - PR62606 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLEI MESSIAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA IOLANDA ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000520-19.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: CRISTINA IOLANDA ANDRADE Visto, Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial. Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a 

dívida no valor de R$ 28.507,29 (vinte e oito mil, quinhentos e sete reais e 

vinte e nove centavos), acrescida, devendo pagar as custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Decorrido o 

prazo, caso não seja pago o débito, concluso para análise dos demais 

pedidos. O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do 

art.827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral 

no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos 

pela metade. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de 

citação, com oposição de embargos mediante distribuição por 

dependência (CPC, art. 915). O reconhecimento do crédito do exequente e 

o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários 

de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirão que o 

executado requeira o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) 

que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, 

poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor 

da parte, além de outras penalidades previstas em lei. As citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, 

ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. A cópia 

desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828, do Código de 

Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA IOLANDA ANDRADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o nome do bairro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006043-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

XINING COMERCIO DE COMIDA CHINESA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006043-46.2017.8.11.0037 EMBARGANTE: XINING COMERCIO DE 

COMIDA CHINESA LTDA - ME EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO Visto, Para melhor análise do pedido para concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte autora por meio de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (balanço da 

empresa, declaração de imposto de renda e outros), sob pena de 

indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000281-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA CRISTINA GOMM (RÉU)

ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000281-15.2018.8.11.0037 AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO RÉU: ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM, 

PRISCILA CRISTINA GOMM Visto, Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

VALE DO CERRADO - SICREDI contra ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE 

CAMARGO GOMM e PRISCILA CRISTINA GOMM, todos qualificados nos 

autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 

700 CPC). Defere-se, pois, de plano, a expedição do mandado de 

pagamento, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando que, caso o 

requerido o cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios, 

fixados, entretanto, estes, para o caso de não cumprimento, no valor de 

5% do valor atribuído à causa. Conste do mandado, ainda que, nesse 

prazo, o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da 

obrigação ou oferecimento de embargos, o título executivo será 

constituído. Cite-se. Ressalte-se que de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 
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conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 05/04/2018, às 17h00min, a ser realizada pelo 

conciliador na sala de conciliação, na sede deste juízo. Intimem-se as 

partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a 

audiência designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se e 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000413-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SORANCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000413-72.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: MARCELO SORANCO Visto, Verifica-se que o requerente 

atribuiu o valor da causa em R$39.851,52, sendo que nas ações fundadas 

em contratos de alienação fiduciária o valor conferido à causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as prestações 

vencidas e não pagas, bem como as vincendas, que neste caso é de 

R$17.640,38, conforme informado na inicial (ID. 11434269). Nesse sentido 

cita-se jurisprudência: RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA 

CAUSA. Nas ações fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor 

atribuído à causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que 

engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. 

Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não 

provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 20310167920168260000 SP 

2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 14/03/2016). 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial corrigindo o valor da causa, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 e 

485, III, ambos do CPC). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000308-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUYANE A S O SHIMIZU BIJUTERIAS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIZ PASQUALLI OAB - PR41932 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICY GUIMARAES DOS SANTOS 04522528140 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000308-95.2018.8.11.0037 AUTOR: SUYANE A S O SHIMIZU BIJUTERIAS 

- ME RÉU: GLEICY GUIMARAES DOS SANTOS 04522528140 Visto, O não 

recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como a diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000310-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONALDO MATEUS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000310-65.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT EXECUTADO: LEONALDO MATEUS DA SILVA Visto, 

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste de Mato Grosso – Sicoob 

Primavera - MT contra Leonaldo Mateus da Silva, ambos qualificados. 

Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida no valor de R$ 30.883,62 

(trinta mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), 

acrescida, devendo pagar as custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo 

de 3 (três) dias, a contar da citação. Do mandado ou carta de citação 

deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida 

pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. A 

penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros 

forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente. Não encontrado(s) o(s) executado(s), 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do art.830, do Código de Processo Civil. Formalizada a 

penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o 

executado. A intimação da penhora será feita ao advogado do executado 

ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não houver 

constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, 

de preferência por via postal. Ressalte-se que o executado deve 

permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se não 

houver oposição do autor. Caso não sejam localizados bens, o executado 

deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 

20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão (arts. 

774 do CPC). O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos 

termos do art.827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de 

pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios 

poderão ser reduzidos pela metade. O executado poderá apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos 

autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante 

distribuição por dependência (CPC, art. 915). O reconhecimento do crédito 

do exequente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo 

custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, 

permitirão que o executado requeira o pagamento do saldo remanescente 

em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis 

mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no 

art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. A cópia desta decisão vale como 

certidão para fins do artigo 828, do Código de Processo Civil, desde que 

com selo de autenticidade. Via digitalmente assinada da decisão e 

instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 
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regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000310-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONALDO MATEUS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006263-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA PELLARIGO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

B P QUEIROZ - CANTINA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006263-44.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: B P QUEIROZ - CANTINA - ME, BARBARA 

PELLARIGO DE QUEIROZ Visto, Trata-se de ação de Execução de Titulo 

Extrajudicial proposta pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO 

CERRADO contra B P QUEIROZ CANTINA ME e BARBARA PELLARIGO DE 

QUEIROZ, todos qualificados. Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a 

dívida no valor de R$ 24.327,66 (vinte e quatro mil trezentos e vinte e sete 

reais e sessenta e seis centavos), acrescida, devendo pagar as custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. 

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por qualquer dos meios 

legais, dela será imediatamente intimado o executado. A intimação da 

penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de 

advogados a que aquele pertença. Se não houver constituído advogado 

nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por 

via postal. Ressalte-se que o executado deve permanecer na posse dos 

bens, na qualidade de fiel depositário, se não houver oposição do autor. 

Caso não sejam localizados bens, o executado deve ser intimado a 

indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, se constatada a omissão (arts. 774 do CPC). O(s) 

executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, 

do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 

O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirão que o executado requeira o 

pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, art. 916). Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras 

poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou 

dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o 

disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. Nos termos do artigo 

782, §3º, do CPC, não havendo pagamento, defere-se o pedido e 

determina-se que seja oficiado ao SERASA, para que providencie a 

inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, no valor 

indicado no calculo. Conste que a negativação somente ocorre em nome 

do executado, por pedido expresso do exequente, visto que compete a ele 

a responsabilidade por eventuais danos sofridos pelo executado, 

conforme disposto no artigo 776 do CPC. Salienta-se ainda que, em caso 

de pagamento, ou se a execução for garantida ou extinta por qualquer 

outro motivo, o exequente deverá imediatamente comunicar este juízo, 

para providenciar a baixa, sob as penas da lei (artigo 782, §4º do CPC). 

Nesse sentido, cita-se o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO NCPC. FACULDADE 

DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO 

E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO 

CONCRETO. Citado, o executado deixou transcorrer o prazo para 

pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão de inclusão 

do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.  Nº  70071746341  (Nº  CNJ : 

0384828-84.2016.8.21.7000). A cópia desta decisão vale como certidão 

para fins do artigo 828, do Código de Processo Civil, desde que com selo 

de autenticidade. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006263-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA PELLARIGO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

B P QUEIROZ - CANTINA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (EXECUTADO)

OLGA IOLANDA LERNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000001-44.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 
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EXECUTADO: ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM, OLGA IOLANDA 

LERNER Visto, Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial 

proposta por Banco do Brasil S/A contra Adriane Iolanda Lerner Kumm e 

Olga Iolanda Lerner, ambos qualificados. Cite(m)-se o(s) executado(s) 

para pagar a dívida no valor de R$ 202.700,71 (duzentos e dois mil 

setecentos reais e setenta e um centavos), acrescida, devendo pagar as 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados 

no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da 

citação. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por qualquer dos meios 

legais, dela será imediatamente intimado o executado. A intimação da 

penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de 

advogados a que aquele pertença. Se não houver constituído advogado 

nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por 

via postal. Ressalte-se que o executado deve permanecer na posse dos 

bens, na qualidade de fiel depositário, se não houver oposição do autor. 

Caso não sejam localizados bens, o executado deve ser intimado a 

indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, se constatada a omissão (arts. 774 do CPC). O(s) 

executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, 

do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 

O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirão que o executado requeira o 

pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, art. 916). Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras 

poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou 

dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o 

disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. A cópia desta 

decisão vale como certidão para fins do artigo 828, do Código de 

Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006206-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006206-26.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE - ME Visto, Trata-se 

de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por Banco Bradesco 

S/A em face de Jocasta Aparecida Lourencette Me, ambos qualificados. 

Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida no valor de R$ 

229.714,13 (duzentos e vinte e nove mil setecentos e quatorze reais e 

treze centavos), acrescida, devendo pagar as custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Do mandado ou 

carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação 

a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não 

pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação 

do executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não encontrado(s) o(s) 

executado(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça 

deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do art.830, do Código de 

Processo Civil. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

será imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será 

feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que 

aquele pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, o 

executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. 

Ressalte-se que o executado deve permanecer na posse dos bens, na 

qualidade de fiel depositário, se não houver oposição do autor. Caso não 

sejam localizados bens, o executado deve ser intimado a indicá-los em 

cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (arts. 774 do CPC). O(s) executado(s) 

deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. O executado 

poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data 

da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos 

mediante distribuição por dependência (CPC, art. 915). O reconhecimento 

do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em execução 

(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de 

embargos, permitirão que o executado requeira o pagamento do saldo 

remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica(m) 

o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis 

mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no 

art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. A cópia desta decisão vale como 

certidão para fins do artigo 828, do Código de Processo Civil, desde que 

com selo de autenticidade. Via digitalmente assinada da decisão e 

instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005768-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI ADRIANA MANOEL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI OAB - MT18547/O (ADVOGADO)

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005768-97.2017.8.11.0037 EMBARGANTE: ROSIMERI ADRIANA MANOEL 

EMBARGADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A Visto, 

Trata-se de embargos a execução. Inicialmente, passa-se a analisar o 

efeito no qual os embargos devem ser recebidos, sendo certo que a regra 

é recebê-los sem efeito suspensivo. Neste sentido o disposto no art. 919 

do Código de Processo Civil: “Art. 919. Os embargos à execução não 

terão efeito suspensivo.” No caso dos autos, verifica-se que os embargos 
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não podem ser recebidos com efeito suspensivo, uma vez que ainda não 

seguro o juízo. Eis o que dispõe o CPC acerca da matéria: “§ 1° O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes.” (grifei) Ressalta-se apenas que esta 

decisão se reveste do caráter rebus sic standibus, podendo ser 

modificada caso cessem as circunstâncias que a motivaram. Neste 

sentido o disposto no parágrafo 2º do art. 919 do Código de Processo 

Civil: “§ 2° Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão 

relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.” 

Quanto ao pedido de tutela antecipada, estabelece o artigo 300 do Código 

de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, verifica-se que o 

fumus boni iuris e o periculum in mora, não estão comprovados, pois os 

documentos colacionados nos autos, não são suficientes para a 

concessão da tutela necessitando de dilação probatória. Forte nesses 

fundamentos, o Estado-Juiz recebe os embargos opostos pela parte 

executada, sem efeito suspensivo. Determina-se o apensamento aos 

autos da ação de execução sob n. 1000409-06.2016.8.11.0037. Intime-se 

a parte embargada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, tal 

como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil. Outrossim, de 

acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial. Desta forma, em respeito à primazia da 

autocomposição entre as partes, designa-se o dia 15/03/2018 às 

17h00min, para sessão de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a 

sessão será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Por fim, defere-se o pedido de 

assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000283-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO COSTA ESCOBAR (EXECUTADO)

ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR (EXECUTADO)

DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000283-82.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: RURAL PRIMAVERA LTDA 

EXECUTADO: PABLO COSTA ESCOBAR, DENIZAR LUIS BARCELLOS 

ESCOBAR, ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR Visto, Trata-se 

de ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta proposta pela RURAL 

PRIMAVERA LTDA em face de PABLO COSTA ESCOBAR, DENIZAR LUIS 

BARCELLOS ESCOBAR e ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR, 

todos qualificados. Cite-se a parte executada para entregar a coisa 

individualizada efetuar a entrega de 10.400 (dez mil e quatrocentas) sacas 

de milho de 60 kg, conforme descrito cédula de produto rural em anexo (id. 

11342372) de n° 008/2017 , no prazo de 15 (quinze) dias (art. 806, NCPC), 

ou, impugnar a escolha (art. 812, NCPC). Caso a executada entregue a 

coisa, lavre-se o respectivo termo (art. 807, NCPC), intimando-se a parte 

exequente para manifestar-se. Não sendo entregue ou depositada a 

coisa, expeça-se mandado de busca e apreensão (art. 806, § 2º, NCPC). 

Caso alienado a coisa já litigiosa, expeça-se mandado contra o terceiro 

adquirente (art. 808, NCPC). Via digitalmente assinada da decisão e 

instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000313-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (EMBARGANTE)

JESSICA APARECIDA LOURENCETTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE TOMAZETTI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000313-20.2018.8.11.0037 EMBARGANTE: JOCASTA APARECIDA 

LOURENCETTE, JESSICA APARECIDA LOURENCETTE EMBARGADO: 

VIVIANE TOMAZETTI Visto, Intime-se as embargadas, por meio de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de 

imposto de renda, balanço contábil e outros), sob pena de indeferimento 

do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o 

necessário. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

08 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000521-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000521-04.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: PAULO CESAR MIEZERSKI Visto, Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial. Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a 

dívida no valor de R$ 127.155,67 (cento e vinte e sete mil, cento e 

cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), acrescida, devendo 

pagar as custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) 

dias, a contar da citação. Decorrido o prazo, caso não seja pago o débito, 

concluso para análise dos demais pedidos. O(s) executado(s) deverá(ão) 

ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, do Código de Processo 

Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. O executado poderá 

apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da 

juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos 

mediante distribuição por dependência (CPC, art. 915). O reconhecimento 

do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em execução 

(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de 

embargos, permitirão que o executado requeira o pagamento do saldo 

remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica(m) 

o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis 

mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no 

art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. A cópia desta decisão vale como 

certidão para fins do artigo 828, do Código de Processo Civil, desde que 

com selo de autenticidade. Via digitalmente assinada da decisão e 
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instruída servirá como mandado, ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006216-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARGARETE BILESKI & CIA LRDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006216-70.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: RODOESTE - IMPLEMENTOS DE 

TRANSPORTE LTDA EXECUTADO: MARIA MARGARETE BILESKI & CIA 

LRDA - ME Visto, Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial 

proposta por Rodoeste Implementos de Transportes Ltda contra Maria 

Margarete Beleski & Cia Ltda Me, ambos qualificados. Cite(m)-se o(s) 

executado(s) para pagar a dívida no valor de R$ 3.353,72 (três mil 

trezentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), acrescida, 

devendo pagar as custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) 

dias, a contar da citação. Do mandado ou carta de citação deverá constar, 

também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de 

Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por qualquer dos meios 

legais, dela será imediatamente intimado o executado. A intimação da 

penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de 

advogados a que aquele pertença. Se não houver constituído advogado 

nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por 

via postal. Ressalte-se que o executado deve permanecer na posse dos 

bens, na qualidade de fiel depositário, se não houver oposição do autor. 

Caso não sejam localizados bens, o executado deve ser intimado a 

indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, se constatada a omissão (arts. 774 do CPC). O(s) 

executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, 

do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 

O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirão que o executado requeira o 

pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, art. 916). Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras 

poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou 

dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o 

disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. A cópia desta 

decisão vale como certidão para fins do artigo 828, do Código de 

Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006216-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARGARETE BILESKI & CIA LRDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005635-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IONETE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THARLE MARMETT SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005635-55.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: IONETE PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: THARLE MARMETT SANTOS Visto, Trata-se de Ação 

Cumprimento de Sentença ajuizada por Ionete Pereira da Silva em face de 

Tharle Marmete Santos, ambos qualificados. Intime-se o executado para 

pagar os valores indicados pelo exequente (ID 10868172), 

correspondente ao montante de R$1.856,22 (um mil oitocentos e cinquenta 

e seis reais e vinte e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 523 CPC. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo acima fixado sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art.525 

CPC). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, 

o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez) por cento. Todavia, em 

observância a Súmula 517 do STJ, ressalte-se que, os honorários acima 

fixados somente serão devidos, após escoado o prazo para pagamento 

voluntário, com ou sem impugnação. Por fim, defere-se o pedido de justiça 

gratuita em favor da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006145-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO GONCALVES DE CARVALHO (RÉU)

M.G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006145-68.2017.8.11.0037 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: M.G. 

DE CARVALHO E CARVALHO LTDA, HUGO GONCALVES DE CARVALHO 

Visto, Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A 

contra M.G DE CARVALHO E CARVALHO LTDA e HUGO GONÇALVES DE 

CARVALHO, ambos qualificados nos autos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a monitória é pertinente (art. 700 CPC). Defere-se, pois, de 

plano, a expedição do mandado de pagamento, com o prazo de 15 

(quinze) dias, consignando que, caso o requerido o cumpra, ficará isento 

de custas e honorários advocatícios, fixados, entretanto, estes, para o 

caso de não cumprimento, no valor de 5% do valor atribuído à causa. 
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Conste do mandado, ainda que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, o título executivo será constituído. Cite-se. Ressalte-se que de 

acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da 

autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 

05/04/2018, às 16h30min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede deste juízo. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Intime-se e Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006067-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANEMI FATIMA DA SILVA LEMES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006067-74.2017.8.11.0037 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: 

ANEMI FATIMA DA SILVA LEMES Visto, Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por BANCO BRADESCO S/A contra ANEMI FATIMA DA SILVA 

LEMOS, ambos qualificados. Preenchidos os requisitos, o Estado-juiz 

recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em 

consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se o 

dia 05/04/2018, às 16h00horas, para sessão de conciliação (art. 165, do 

NCPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste 

juízo, na “sala de conciliação”. Cite(m)-se o(s) réu(s) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da data da audiência. Caso as partes não 

tenham interesse na composição consensual, deverão manifestar-se 

expressamente, cabendo à parte requerida manifestar seu desinteresse 

por meio de petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Conste que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu será considerado ato atentatório à 

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

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

da União ou do Estado. Não havendo acordo, ou se qualquer parte não 

comparecer na sessão designada, independente de intimação, o réu 

poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art.335 do CPC. Apresentada contestação, e sendo 

alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a sessão designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 08 

de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005901-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS VETTORELO (EXECUTADO)

JESSICA MELINA BEHNE VETTORELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005901-42.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: UNISAGRO COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

EXECUTADO: VINICIUS VETTORELO, JESSICA MELINA BEHNE 

VETTORELO Visto, Para melhor análise do pedido para concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de 

imposto de renda, em caso de isenção, demonstrativo de rendimentos 

equivalente, balanço da empresa e outros), sob pena de indeferimento do 

pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o 

necessário. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Publique-se e 

intime-se. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006287-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BARCELLOS PEREIRA (EXECUTADO)

EVERALDO POZZEBON & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006287-72.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

EXECUTADO: EVERALDO POZZEBON & CIA LTDA - EPP, ELIANE 

BARCELLOS PEREIRA Visto, O não recolhimento das custas processuais 

impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do 

processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

08 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005779-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G10 - TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MENEGOTTO SIRONI OAB - PR0040396A (ADVOGADO)

MARCOS ROGERIO SCIOLI OAB - PR0068694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005779-29.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: G10 - TRANSPORTES LTDA 

EXECUTADO: MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA 

Visto, O não recolhimento das custas e taxas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 
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PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

custas e taxa (ID do documento: 10966452), e de acordo com o 

Provimento n. 07/2017-CGJ o advogado deverá emitir a guia de diligência, 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 

15(quinze) dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006138-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 

(EXEQUENTE)

AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

GFN AGRICOLA E PARTICIPACOES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO OAB - MT14073/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA ESTREITO S.A. (EXECUTADO)

PMG AGRICOLA COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006138-76.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: GFN AGRICOLA E 

PARTICIPACOES S.A., AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA., AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA EXECUTADO: AGRICOLA ESTREITO S.A., PMG 

AGRICOLA COMERCIAL LTDA, PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ 

Visto, Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por 

GFN Agrícola e Participações S.A, Agrofutura Empreendimentos e 

Participações Ltda e Agrosinop Empreendimentos e Participações Ltda 

contra Agricola Estreito S.A, PMG Agrícola Comercial Ltda, TG Tranding 

AG e Paulo Roberto Moreira Garcez , todos qualificados. Cite(m)-se o(s) 

executado(s) para pagar a dívida no valor de R$ 165.820.193,04 (cento e 

sessenta e cinco milhões, oitocentos e vinte mil cento e noventa e três 

reais e quatro centavos), acrescida, devendo pagar as custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. 

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por qualquer dos meios 

legais, dela será imediatamente intimado o executado. A intimação da 

penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de 

advogados a que aquele pertença. Se não houver constituído advogado 

nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por 

via postal. Ressalte-se que o executado deve permanecer na posse dos 

bens, na qualidade de fiel depositário, se não houver oposição do autor. 

Caso não sejam localizados bens, o executado deve ser intimado a 

indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, se constatada a omissão (arts. 774 do CPC). O(s) 

executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, 

do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 

O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirão que o executado requeira o 

pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, art. 916). Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras 

poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou 

dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o 

disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. A cópia desta 

decisão vale como certidão para fins do artigo 828, do Código de 

Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006138-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 

(EXEQUENTE)

AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

GFN AGRICOLA E PARTICIPACOES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO OAB - MT14073/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA ESTREITO S.A. (EXECUTADO)

PMG AGRICOLA COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão proferida serve de Carta Precatória, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006224-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRAVATAI MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ BATTISTON (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006224-47.2017.8.11.0037 AUTOR: GRAVATAI MADEIRAS LTDA - EPP 

RÉU: JOAO LUIZ BATTISTON Visto, Intime-se a requerente, por meio de 

seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de 

imposto de renda, balanço contábil e outros), sob pena de indeferimento 

do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o 

necessário. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

08 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005766-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005766-30.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI Visto, Trata-se de 

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por Banco do Brasil S/A 

contra Odair Jose Dauek Wojciechowski, ambos qualificados. Cite(m)-se 

o(s) executado(s) para pagar a dívida no valor de R$ 263.052,20 

(duzentos e sessenta e três mil cinquenta e dois reais e vinte centavos), 

acrescida, devendo pagar as custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo 

de 3 (três) dias, a contar da citação. Do mandado ou carta de citação 

deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida 

pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. A 

penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros 

forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente. Não encontrado(s) o(s) executado(s), 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do art.830, do Código de Processo Civil. Formalizada a 

penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o 

executado. A intimação da penhora será feita ao advogado do executado 

ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não houver 

constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, 

de preferência por via postal. Ressalte-se que o executado deve 

permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se não 

houver oposição do autor. Caso não sejam localizados bens, o executado 

deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 

20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão (arts. 

774 do CPC). O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos 

termos do art.827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de 

pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios 

poderão ser reduzidos pela metade. O executado poderá apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos 

autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante 

distribuição por dependência (CPC, art. 915). O reconhecimento do crédito 

do exequente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo 

custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, 

permitirão que o executado requeira o pagamento do saldo remanescente 

em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis 

mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no 

art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. A cópia desta decisão vale como 

certidão para fins do artigo 828, do Código de Processo Civil, desde que 

com selo de autenticidade. Via digitalmente assinada da decisão e 

instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005858-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO MARCOS LOPES MACHADO OAB - MG103944 (ADVOGADO)

ALISON MENDES NOGUEIRA OAB - MG130555 (ADVOGADO)

VICTOR FONTAO REBELO OAB - MG121500 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G10 - TRANSPORTES LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005858-08.2017.8.11.0037 EMBARGANTE: MASTER AGROINDUSTRIAL 

IMP. E EXPORTACAO LTDA EMBARGADO: G10 - TRANSPORTES LTDA 

Visto, O não recolhimento das custas e taxas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

custas e taxa (ID do documento: 10993718), e de acordo com o 

Provimento n. 07/2017-CGJ o advogado deverá emitir a guia de diligência, 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 

15(quinze) dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000559-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEI FERNANDO FREO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000289-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDIO NETO VIEIRA DE OLANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000289-89.2018.8.11.0037 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: LEONIDIO NETO VIEIRA DE OLANDA Visto, Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão manejada por OMNI S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra LEONIDIO NETO VIEIRA DE 

OLANDA, ambos qualificados, formulado com base no Dec. lei 911/69, 

cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente formalizado entre 

as partes, para aquisição do veículo marca/modelo: Chevrolet/Vectra 

Expres./ Collection 2.0 MPFI 8V G, ano: 2004, cor: cinza, placa: AMF2612, 

chassi: 9BGJG19B04B202923. Junta documentos. DECIDE-SE. A mora 

esta comprovada (ID: 11344303). Assim, o Estado-juiz defere liminarmente 

a busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o 

bem ser depositado em mãos do representante do autor, que será 

responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida R$15.045,21 (quinze mil, quarenta 

e cinco reais e vinte e um centavos) devendo incluir o valor das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% 

sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal 

(art.3º, §2º do Decreto-Lei 911/1969). Defere-se o pedido de inclusão de 

restrição no veículo objeto da lide, a qual foi realizada neste ato, conforme 

documento anexo. Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 dias, 
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consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor 

tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (art.3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 

911/1969). Autorizam-se os benefícios do artigo 212, parágrafo segundo, 

do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço 

policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja 

resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em Comarcas, 

cumpra-se a apreensão do bem, independentemente de distribuição de 

carta precatória, conforme artigo 3º, parágrafo 12 do Decreto-lei 911/69. 

Defere-se eventual pedido da parte de oferecimento de meios para 

cumprimento do mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1006165-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SALLES DALCIN (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006225-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONYVALDO CANDIDO DE FATIMA (AUTOR)

RONAYR CANDIDO DE FATIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANDERSON CARVAJAL QUISPE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006225-32.2017.8.11.0037 AUTOR: RONAYR CANDIDO DE FATIMA, 

RONYVALDO CANDIDO DE FATIMA RÉU: RANDERSON CARVAJAL 

QUISPE Visto, Intimem-se os requerentes, por meio de seu advogado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

balanço contábil e outros), sob pena de indeferimento do pedido de 

assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006157-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SANTOS GAUDENCIO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006157-82.2017.8.11.0037 AUTOR: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

CRUZEIRO LTDA RÉU: MARCELO SANTOS GAUDENCIO Visto, O não 

recolhimento das custas e taxas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de custas e taxa, e de acordo com o 

Provimento n. 07/2017-CGJ o advogado deverá emitir a guia de diligência, 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 

15(quinze) dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005911-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CARVALHO IBSCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIS ALMEIDA OAB - MT7732/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO PEREIRA ROCHA (RÉU)

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005911-86.2017.8.11.0037 AUTOR: ALEXANDRE CARVALHO IBSCH 

RÉU: O TELHAR AGROPECUARIA LTDA, AGNALDO PEREIRA ROCHA 

Visto, O não recolhimento das custas e taxas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

custas e taxa, e de acordo com o Provimento n. 07/2017-CGJ o advogado 

deverá emitir a guia de diligência, intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e diligência, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117749 Nr: 104-44.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MANUEL DE ALBUQUERQUE E CIA LTDA 

- ME, NARA CINTHYA NASCIMENTO SILVA, JOSÉ MANUEL DE 

ALBUQUERQUE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 132916 Nr: 5137-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP, 

CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI, PATRICIA CABRAL FERNANDES 

MONTAGNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 61187 Nr: 1010-73.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, bem como pagar as custas judiciais no valor de R$ 323,47 e taxa 

judiciária no valor de R$ 576,06, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 110319 Nr: 654-73.2012.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO NILSON E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 128422 Nr: 1335-72.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA RODRIGES DOS S NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT, JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:SP/ 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, bem como informar o novo endreço, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151281 Nr: 4952-06.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON LUIZ SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK, TERESINHA STRAPASSON 

FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 48197 Nr: 3573-11.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON LUIZ SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149, OSMAR 

SEBASTIÃO DALLA COSTA - OAB:PR. 29769, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Sipal Indústria e 

Comércio Ltda contra Gelson Luiz Soletti, ambos qualificados.

Intimado para pagar o débito (p.385), o executado quedou-se inerte 

(p.389).

Em manifestação, o exequente requereu a busca de ativos financeiros 

nas contas do executado pelo sistema BACENJUD (p.392), a qual foi 

frutífera, conforme comprovante (p.394/395), determinando-se a intimação 

do executado para, querendo oferecer embargos no prazo legal.

À p.399/400, o executado informa que foi intimado para devolver o 

processo ao cartório antes do decurso do prazo para apresentação de 

embargos e pugnou pela devolução do mesmo, sendo o pedido deferido à 

p.403, decorrendo novamente o prazo sem manifestação da parte 

executada (p.405).

Intimado para dar andamento ao feito, ante a inércia do executado, o 

exequente requer o levantamento do valor penhorado (p.407).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Com o trânsito em julgado desta, expeça-se alvará para liberação dos 

valores em favor do exequente, conforme solicitado (p.407).

Após, nada mais sendo postulado e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 134315 Nr: 6230-76.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO COELHO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBA COIMBRA MARQUES - 

OAB:5120-B, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:MT/12770, FERNANDO 

MÁRCIO MARQUES DE SALES - OAB:17167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 
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comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141280 Nr: 321-19.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON LUIZ MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. COSTA E FOGAÇA COSTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - 

OAB:21991, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora e avaliação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 143923 Nr: 1580-49.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO OTTONELLI, JULIA GRACIELA DOS 

SANTOS OTTONELLI, ADEMIR JOSE OTTONELLI, ELIANE PIRES DUARTE 

OTTONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, bem como pagar as custas judiciais no valor de R$ 201,57 e taxa 

judiciária no valor de R$ 21,57, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149524 Nr: 4142-31.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151961 Nr: 5255-20.2015.811.0037

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUGANTI TURISMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, JOSÉ CARLOS FUGANTI, EDUARDO NERY FUGANTI, CÁSSIA 

CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI, JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, MÁRCIA 

PATRÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - 

OAB:SC 11.750, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, MIRIAN RIBEIRO 

RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Cumprimento da Sentença Homologatória proposta por Fuganti 

Turismo e Empreendimentos Imobiliários Ltda, José Carlos Fuganti, Eduardo 

Nery Fuganti e Cássia Cristina Bevilacqua Fuganti contra José Roberto 

Patricio e Márcia Patricio, ambos qualificados.

Os exequentes informam que os executados realizaram o pagamento 

extrajudicial do débito em questão e requerem a extinção do presente feito 

com a suspensão da expedição do mandado de citação dos executados 

(p. 49).

Decide-se.

Forte nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Sem custas e taxas.

Com o trânsito em julgado desta, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 173400 Nr: 6997-46.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIELY ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 133/136, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 200180 Nr: 8549-12.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, 

MARCELO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO TADEU 

GUILHEN - OAB:MT 3103-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para intimação da testemunha, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 45352 Nr: 798-23.2007.811.0037

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Certifico que a diligência depositada para avaliação é insuficiente, uma 

vez que que são oito imóveis para serem avaliados. Certifico também que 

em relação aos endereços das matrículas 3429, 3428, 3427 e 0.472, estes 

deverão serem informados corretamente o nome da rua e numeração, uma 

vez que nas matrículas apresentadas não constam, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte exequente 

para comprovar o pagamento da diligência, observando que são 

endereços diferentes, portanto zonas diferentes, bem como indicar os 

endereços, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 59132 Nr: 6718-41.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUIZ CHIARELLO, EDERSON RIZOTTO, 

MIRTES TEREZINHA RIZZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, ROSANE BARCZAK - OAB:PR 47394, SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar a averbação da penhora, bem como comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado de intimação do executado, 

eventual cônjuge, credor hipotecário e coproprietários, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 100629 Nr: 8347-79.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLAN TERRAPLANAGEM LTDA - ME, 

DILNETE APARECIDA MOREIRA TOBIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7199, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 123006 Nr: 5545-06.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:MT/14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de busca 

e apreensão, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 127833 Nr: 9570-62.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLAN TERRAPLANAGEM LTDA - ME, 

DIRLETE MOREIRA TOBIAS, RENITA NILSON, DILNETE APARECIDA 

MOREIRA TOBIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:MT 22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161099 Nr: 875-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDINIS COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:SP/ 348.860, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 (...) Assim, fixa-se a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por 

entender que o referido montante é suficiente no caso e atende aos 

parâmetros de proporcionalidade. DISPOSITIVO:Forte nesses 

fundamentos, o Estado-Juiz julga parcialmente procedente a ação com 

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

Processo Civil, condenando o requerido ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência 

de correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos da 

Súmula 362 do STJ e juros de mora a partir desta fixação, indeferindo-se o 

pedido de lucros cessantes.Ante o requerente ter sucumbido em parte 

mínima do pedido, condena-se a requerida nas custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados 

no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), com base no art. 85, §8º, do 

Código de Processo Cível.Com o trânsito em julgado, observadas às 

formalidades legais, arquivem-se.Publicada e registrada pelo Sistema 

Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161990 Nr: 1246-78.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, DJALMA VIEIRA, 

HILEIA REGINA CASTANHO, LUCIANO GOMES DA COSTA, CLAUDIA 

APARECIDA RODER DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, paraintimar o executado do bloqueio 

judicial, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162402 Nr: 1424-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU SOLIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.39.

Realizou-se a busca do veículo objeto da presente demanda através do 

sistema RENAJUD, a qual logrou êxito, inserindo restrições judiciais, 

conforme documento anexo.

Com isso, intime-se o requerido, na pessoa de seu advogado, para que 

tome ciência acerca das restrições judiciais, querendo, manifeste-se no 

prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente.

Decorrido o prazo, intime-se o requerente para dar andamento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 163978 Nr: 2213-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCIANO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CAMPOS VARNIERI - 

OAB:66.013/RS, GILSON SANTONI FILHO - OAB:217967, JEFERSON 

ALEX SALVIATO - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar a averbação da penhora, bem como comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado de intimação do executado, 

eventual cônjuge, credor hipotecário e coproprietários, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 166384 Nr: 3353-95.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS/14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Trata-se de Ação Monitória proposta por Banco de Lage Landen Brasil 

S/A contra Renato Diomar Werner, ambos qualificados.

 Intimou-se o autor para pagar as custas judiciais (p.48), as quais foram 

pagas (p.50).

 Intimou-se novamente a parte requerente para pagar a diligência do oficial 

de justiça (p.51), mas não efetuou o pagamento (p.52).

Intimado pessoalmente sob pena de extinção (p.53), o autor informou que 

constituiu novos procuradores e requereu a retificação do registro de 

autuação, bem como a concessão de carga exclusiva dos autos por 15 

(quinze) dias e juntou comprovante de pagamento da diligência do oficial 

de justiça (p.54).

Expediu-se mandado de citação, o qual restou infrutífero (p.59/60).

Intimou-se a parte autora (p.61), a qual solicitou prazo para informar novo 

endereço de citação (p.62/63). Na sequencia pugnou pela suspensão do 

feito, para elaborar comprovação de mora e a conversão da ação em 

busca e apreensão (p.64).

Decorrido o prazo, intimou-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção (p.66), a qual requereu a concessão de prazo 

suplementar de 60 (sessenta) dias para reunir a documentação 

necessária para a conversão (p.67).

O autor informou a desistência da ação (p.70).

É o relatório. Decide-se.

Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de desistência da 

ação (p.70), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC.

 Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal.

Taxas e custas judiciarias pagas (p.46 e 50). Deixa-se de fixar 

honorários, uma vez que não se formou o contraditório.

Com o transito em julgado, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 166892 Nr: 3629-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:5.879/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 18.381,78 ( dezoito mil trezentos e oitenta e um 

reais e setenta e oito centavos) no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena da 

multa de 10% conforme artigo 523, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 200900 Nr: 8852-26.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR ANTONIO GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que a Carta Precatória não preenche os requisitos do 

art. 260 do CPC, ante a ausência da procuração, deste modo, nos termos 

da Ordem de Serviço nº 001/2007, art.2º, inciso IV, letra d, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de solicitar ao Juízo Deprecante o 

necessário para o cumprimento da Carta Precatória, bem como,INTIMAR a 

parte autora para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justi,a, nos termos do Proviment 007/2017-CGJ, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 147541 Nr: 3275-38.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ANDERSON DICKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 148397 Nr: 3636-55.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A- EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTÔNIO ANTUNES DE MACEDO, 

MAURI ANTUNES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222, MIRIAM JOSÉ SILVA - OAB:25.447-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 160739 Nr: 731-43.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRIMAVERA LTDA - ME, 

JULIO CESAR KRAEMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 147629 Nr: 3319-57.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ANDERSON DICKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138302 Nr: 9199-64.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, LUCIANO GOMES DA 

COSTA, CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA, DJALMA VIEIRA, 

HILÉIA REGINA CASTANHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:OAB/RJ 135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178423 Nr: 9809-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmara C. Crocco de Oliveira - ME, Sandra 

Regina Correa Crocco, SANDRO ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178576 Nr: 9902-24.2016.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Girassol Agrícola LTda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO, ELI 

SANDRA FREITAS BACCI CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 137071 Nr: 8336-11.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENYS GIROLOMETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, JUSIANE REGINA BASSO - OAB:10319/MT, MARINA 

CRISTINA TABILE - OAB:MT/ 16.857, NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 34804 Nr: 2837-61.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOAGRO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACCI AUTO CENTER LTDA -ME, CLEUSA 

MARILENE DOS SANTOS CASTRO, ANGELO FREITAS BACCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAN TOPAL PIZARRO - 

OAB:183263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162235 Nr: 1345-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEGRETI & SLAPAK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE SARTORI ROGGIA, ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 mpulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o documento de fls. 49, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 194884 Nr: 6240-18.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE E. E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS 

E DEMAIS PROF DA SAÚDE DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER MARTINS VICTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:PR/23.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 mpulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o documento de fls. 23, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151763 Nr: 5180-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

EPP, MARISTELA MARINI LORINI, AGOSTINHO LORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117398 Nr: 8074-32.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E ALVES LTDA, SHERMAN SOUZA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117260 Nr: 7934-95.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS E SARAIVA DE JESUS LTDA - ME, 

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, FÁTIMA CAMPOS BORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:MT 

5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 142324 Nr: 838-24.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA TRINDADE DA SILVA, NELCI DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, BIANCA SANFELICE - OAB:19998-B-MT, BRUNA 

SANFELICE GAVIOLI - OAB:14587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o documento de fls. 163/166, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149848 Nr: 4318-10.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRE MOLDADOS PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117258 Nr: 7932-28.2012.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA DA CRUZ E CIA LTDA, 

WAGNER BATISTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 183123 Nr: 11658-68.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699

 mpulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o documento de fls. 464/469, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 187502 Nr: 2730-94.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITO BARRACHI MARZINOTTI, NUBIA 

GONÇALVES PEREIRA MARZINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT/3517-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 mpulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a impugnação aos embargos de execução, no prazo de 

15(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178424 Nr: 9810-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Luiz Henn - ME, JAIR LUIZ HENN, 

ELIZABETE BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 114249 Nr: 4771-10.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR AUGUSTO BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - 

OAB:21991, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059, RICARDO 
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BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111384 Nr: 1783-16.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:MT/ 15380, EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - OAB:20.029OAB/MT, 

MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762, NELSON JOSE 

GASPARELO - OAB:MT 2693-B, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO 

FERREIRA - OAB:21445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119720 Nr: 2161-35.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL MATO 

GROSSO LTDA - ME, MARCOS VEZINTAINER, MARCIEL VEZINTAINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VERDÉRIO DA 

SILVA - OAB:MT 20.762, JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:37156

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o documento de fls. 141, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 305 Nr: 588-84.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOSÉ TOMAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15.726-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67771 Nr: 170-29.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: JOSE SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CAMARGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY ARAUJO DAMO - 

OAB:13.060/MT, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:10990- ES, MARA ELIZABETE FREITAS BANDEIRA - 

OAB:37014/RS, OTÁVIO SIMPLÍCIO KUHN - OAB:14238-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o documento de fls. 154, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122581 Nr: 5121-61.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO 

- OAB:7356/MT, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o documento de fls. 342, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176927 Nr: 8999-86.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR GARBOSSA & CIA LTDA, 

CLAUDEMIR GARBOSSA, ANA COLACO GARBOSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:MT/16843, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Nara Vissotto 

Maccarini - OAB:MT 13614

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o documento de fls.65, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 159430 Nr: 155-50.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADS, JOSIEL DIAS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN AIRLINES NS/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o documento de fls. 83/84, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157746 Nr: 7993-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO RAINOLD VENDRUSCOLO, 

LUCELAINE BENEDETTI VENDRUSCOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIONA ROSADO CASCUDO - 

OAB:4104-RN, ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO - OAB:CE/ 23462, 

CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - OAB:30822, DIEGO 

SOARES PEREIRA - OAB:11940A, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/CE 6.814, MARICEMA SANTOS DE OLIVEIRA RAMOS - 

OAB:12279/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PATRÍCIA CHAVES LIMA 

BANDEIRA - OAB:26.198, BRUNO CARVALHO MAIA DE OLIVEIRA - 
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OAB:25.354, RAFAEL ROCHA MONTEIRO - OAB:25.514

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o documento de fls. 53/56, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 147388 Nr: 3203-51.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINETE DA ROCHA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH 

- OAB:MT 7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146096 Nr: 2589-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA DE SOUZA WEITBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - 

OAB:MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 60236 Nr: 63-19.2009.811.0037

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT, Renata susete 

Cauduro Napuri - OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 123094 Nr: 5628-22.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA MASCHIO, GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 155972 Nr: 7161-45.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO FARIAS ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 159659 Nr: 252-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.K. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, MAIRA MUSSOI TEIXEIRA - OAB:86.527/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA SANTOS DE MORAES 

- OAB:MT 20215, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175401 Nr: 8201-28.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 195631 Nr: 6722-63.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANATINGA TUR LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL FERREIRA LIMA, LUIZ ALBERTO 

GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO DOS SANTOS - 

OAB:19408/O, JOEL CARDOSO DE SOUZA - OAB:19.303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176469 Nr: 8773-81.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELIAS NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 158111 Nr: 8167-87.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO MESSIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171123 Nr: 5762-44.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINALDO TUNES PEREIRA, GISELLE TUNES PEREIRA 

VILELA, MAGDA TUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI DADALT CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:MT/4111

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 170072 Nr: 5269-67.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

proposta por DIEGO RODRIGUES LIMA em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS, ambos qualificados.

Houve sentença p.67/68, condenando o requerido ao pagamento da 

indenização securitária por invalidez permanente.

A parte autora pugnou pela intimação do requerido para efetuar o 

pagamento da indenização (p.69).

O executado efetuou o pagamento em juízo do valor (p.71/72).

Intimado, o exequente concorda com os valores apresentados pelo 

executado e pugnou pelo levantamento do valor (p.74).

É o relato. Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, ante a concordância do exequente e com o 

recebimento do débito, o Estado-Juiz julga extinto o processo com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e taxas.

Defere-se o levantamento do valor de p. 71/72 em favor do exequente, 

observando os dados bancários apresentados a p.74.

Com o trânsito em julgado desta, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 75446 Nr: 7761-42.2010.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122A, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:PR/25.276, 

RICARDO LUIZ VELLOZO - OAB:19956/0, STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:OAB/PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151863 Nr: 5225-82.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 107029 Nr: 6123-37.2011.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI 

- OAB:6927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:24730/PR, GISELLE SAGGIN PACHECO - OAB:14129 -A MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o documento de fls. 83, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 142654 Nr: 998-49.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 
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PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A, RODRIGO PAIVA DA SILVA - 

OAB:13750, SONIA MARIA BENDO LECHUGA - OAB:OAB/MS 9100, 

VIVIAN LEÃO MACEDO - OAB:OAB/MT 98.867

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/207, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a devoluçõ da correspondência de p. 251, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106559 Nr: 5625-38.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. L. GUIMARÃES - ME, CASSIANA LOPES 

GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 60960 Nr: 779-46.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE LOMBARDO CASTILHOS, RAFAEL 

LOMBARDO CASTILHOS, MATEUS LOMBARDO CASTILHOS, NATALIE 

CASTILHOS BALDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY LORENZETTI 

KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357, MARCOS HERINGER - OAB:MT/5280-A

 Nos termos da decisão de p. 1155, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes para manifestarem sobre o cálculo de p. 

1156/1163, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 128601 Nr: 1502-89.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fedora Ovchinnikov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA VEICULOS LTDA, VOLKSWAGEN 

DO BRASIL IND. VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:12.574/MS, RENATO JOSÉ CURY - OAB:OAB/SP 

154.351

 mpulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 163/164, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146496 Nr: 2772-17.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDES MARICATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 191020 Nr: 4298-48.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE MACEDO DOS SANTOS - ESPÓLIO, 

PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE FÁTIMA RODRIGUES CADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSE CADOR - 

OAB:14323

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 108629 Nr: 7810-49.2011.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMA MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DIOGENES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890/MT, ETHIENE BRANDÃO E SILVA MENDONÇA DE 

LIMA - OAB:7058-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 108910 Nr: 8100-64.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GALVÃO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - 

OAB:21991, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, TATIANI PINTO DE LARA 

VIEIRA - OAB:MT/19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109771 Nr: 95-19.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DARCI FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618, VIVIANE SCALCON - OAB:13.312 OAB/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 
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9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119421 Nr: 1826-16.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL MATO 

GROSSO LTDA - ME, MARCOS VEZINTAINER, MARCIEL VEZINTAINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/ 27.109, MARILSON MENDES 

RIBEIRO - OAB:16108/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - 

OAB:15973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:MT/20602/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 133747 Nr: 5810-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEA APARECIDA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 21442-A, 

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:MT 12314

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135265 Nr: 6984-18.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN NEVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - OAB:MT 20.261-B, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, VINICIUS 

MANOEL - OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149210 Nr: 3955-23.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONELSON DONDE POLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO CRISTIANO MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDELL OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, comparecer nesta secretaria para assinar o auto de 

adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 202986 Nr: 754-18.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEY LEMUNY - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE HEINECK KRAPF - 

OAB:RS 89.096, MARIA ISABEL A. MAZZOCCHI - OAB:RS 84.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que a Carta Precatória não preenche os requisitos do 

art. 260 do CPC, ante a ausência da procuração, deste modo, nos termos 

da Ordem de Serviço nº 001/2007, art.2º, inciso IV, letra d, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de solicitar ao Juízo Deprecante o 

necessário para o cumprimento da Carta Precatória, bem como, INTIMAR a 

parte autora para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, nos termos do Provimento 007/2017-CGJ, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 9276 Nr: 127-44.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETTO, Devanir Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 21700 Nr: 3118-22.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO DOS SANTOS LANGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EZILDO ENERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 26828 Nr: 2818-26.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERACLIDES JOÃO DAL FORNO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 5.152-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 70931 Nr: 3245-76.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. ERCÍLIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA VIOLADA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71918 Nr: 4233-97.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNELI & ALBUQUERQUE LTDA, CICERO 

COSTA LEITÃO DE ALBUQUERQUE, ELIANE AGNELLI ALBUQUERQUE, 

EDSON AGNELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, ROSA MARIA POZZER 

ROTILI - OAB:MT/14.441

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 215/217, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 73779 Nr: 6100-28.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARÍCIO FERREIRA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA JURÍDICA SERCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES 

- DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre a petição de p. 210/213, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 103784 Nr: 2719-75.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRO GUENO, MARIA NATALINA GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o embargante para 

manifestar sobre a certidão de p. 300, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 104044 Nr: 2996-91.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M & S IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119540 Nr: 1962-13.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE FÁTIMA RODRIGUES CADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE MACEDO DOS SANTOS - ESPÓLIO, 

PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120825 Nr: 3318-43.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA FROTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:MT 15.999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15383/MT, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147386/SP, RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - OAB:244.223/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 124699 Nr: 7268-60.2013.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFRIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIUS MURARI MOTTA 

- OAB:OAB/MT 14.962, JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:MT-9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 91/92, no prazo de 10 dias, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 140272 Nr: 10386-10.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÇA NOGUEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS E AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 7.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 
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9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 156811 Nr: 7554-67.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEILA DE SOUZA AZAMBUJA VEIGA, 

FERNANDO VEIGA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora, para 

manifestar sobre a certidão de p. 52, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167946 Nr: 4208-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATEX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO DAL MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALITT HILDA FRANSLEY BASSO 

PRADO - OAB:SP/, JOSEMAR ESTIGARIBIA - OAB:SP/ 96217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, assinar a petição de fls. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 170764 Nr: 5610-93.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 179663 Nr: 10421-96.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO SANTOS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/207, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a petição de p. 100/101, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 34046 Nr: 2284-14.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:OAB/PE 1248-A, SERGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:OAB/SP 352103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, EDESIO 

SOARES ARAUJO JUNIOR - OAB:MT 6.824

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 209/212, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41305 Nr: 3767-45.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOW COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, 

JANE CLAIR ZANETTI - OAB:, PATRÍCIA BIONDO - OAB:RS-51.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72743 Nr: 5064-48.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAÚJO - OAB:MT 13.807, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:MT 

3.568-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 17.685,05 (dezessete mil seiscentos e oitenta e 

cinco reais e cinco centavos), no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena da 

multa de 10% conforme artigo 523, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111601 Nr: 2023-05.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYRA NOGUEIRA SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111853 Nr: 2298-51.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 
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ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 114527 Nr: 5009-29.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA FERNANDES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762, SOLANGE ROCHELI NEUENFELD - OAB:MT 15992-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 123426 Nr: 5982-47.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON KUREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 127964 Nr: 908-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR NEISSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:MT/14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRAN KARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/GO 21.222, KRISLIAN LAYSON DE OLIVEIRA - OAB:OAB/GO 

44.609

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138231 Nr: 9151-08.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDO TOTTI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO DE OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687 A, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO BATISTA DA 

COSTA - OAB:353238, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:MT 17942

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 144436 Nr: 1787-48.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA ABEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, RODRIGO VILELA RAVANELLO - OAB:21360, WENDELL 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 150464 Nr: 4608-25.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, ANELY DE MORAES 

PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3.770

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 46.561,65(quarenta e seis mil quinhentos e 

sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), no prazo de 15 

(quinze)dias, sob pena da multa de 10% conforme artigo 523, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 156181 Nr: 7260-15.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO OLIVEIRA DA MATA, LOURIVAL DE 

SOUZA MIRANDA, NEIDE MARIA SENA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 158333 Nr: 8281-26.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO RODRIGUES LOPES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RO-BELT IND. E COM. DE CORREIAS E 

CANECAS ELEVADORAS EIRELI - EPP

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 175 de 621



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 173659 Nr: 7210-52.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o documento de fls. 58/59, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175815 Nr: 8422-11.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR LUIZ HENN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA SANFELICE - 

OAB:19998-B-MT, LUCIANA APARECIDA ZANELLA - OAB:PR 67842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:13792A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001790-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BATISTA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRANDA DE OLIVEIRA OAB - MT13300/O (ADVOGADO)

NELIANE ANDREA MANOEL OAB - MT13907/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Andreia Franca de Nascimento (RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

 

1001790-15.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte autora para tomar ciência do 

contido na juntada da CP aos autos. Primavera do Leste/MT, 16 de 

fevereiro de 2018. Célio Almeida da Costa Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104254 Nr: 3218-59.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195059 Nr: 6356-24.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 21441 Nr: 2753-65.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Soares Canhizares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Siqueira Arruda 

Campião - OAB:9955/MT, HELMUT FLAVIO P. DALTRO - 

OAB:7285/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:MT/4678, TATYANE 

CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35518 Nr: 3477-64.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ROUPAS ATIVA, JOSÉ 

MACHADO SULIMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AÉCIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:6397, TATIANA RIBEIRO SOARES - OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.
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Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66796 Nr: 6584-77.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOMAR LOPES GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73869 Nr: 6189-51.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FELIPE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CÍCERO PINTO - 

OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65515 Nr: 5307-26.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA, FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, IZANETE 

ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108254 Nr: 7416-42.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIDA PEREIRA PALOSCHI - ME, AIDA PEREIRA 

PALOSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA CARVALHO 

COSTA DIAS - OAB:1.707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118337 Nr: 689-96.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON RAVELLI, NILSON RAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126986 Nr: 9519-51.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERI GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127100 Nr: 84-19.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA CLAUDETE DE CARVALHO VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127112 Nr: 97-18.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE SILVA CANGUSSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136472 Nr: 7929-05.2014.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TABELIÃO SUBSTITUTO DO 2º NOTARIAL DE 

PROTESTOS E DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE P. LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:MT/ 10986

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro.

Proceda-se conforme requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169410 Nr: 4991-66.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONARA DE CARLI GRIELEITOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAS CARDOSO - 

OAB:5.209-O

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40951 Nr: 3444-40.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA PEREIRA, AMÉLIA MESSIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53881 Nr: 7004-53.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINAS CAL - CALCÁRIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70760 Nr: 3071-67.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.I.PERIN-ME, MARIETA IUNG PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104244 Nr: 3207-30.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 
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OAB:TO/16.433-B

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro.

Proceda-se conforme requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109398 Nr: 8609-92.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ ZACARIAS DA SILVA, Maria Aparecida de 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro.

Proceda-se conforme requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111986 Nr: 2438-85.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAUDIVO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119183 Nr: 1569-88.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA REGINA BORCHARDT HOCHMULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120791 Nr: 3280-31.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDALINA DE SOUZA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CLAYTON 

BATISTELLA BOESE - OAB:MT 13.995, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEDSON CARVALHO DA 

SILVA - OAB:MT 7.136-B

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125844 Nr: 8410-02.2013.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE - MT, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT, TAMARIS FROES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:16169-O/MT, Cláudio Santos Réche - OAB:12-831-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Vistos em correição.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126763 Nr: 9294-31.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉIA ROMITTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINE OTTONELLI - 

OAB:MT 17.269, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127412 Nr: 386-48.2014.811.0037

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.J.ALMEIDA & FORTES LTDA, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127778 Nr: 731-14.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL GOMES DE OLIVEIRA - LANCHES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130643 Nr: 3258-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDMQETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140832 Nr: 87-37.2015.811.0037

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT, JUCIANE PEREIRA LIMA - OAB:MT/17763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES DE PINHO - 

OAB:12.709-MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161820 Nr: 1165-32.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CABRAL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178356 Nr: 9767-12.2016.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON GAMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA CIRETRAN DE PRIMAVERA DO 

LESTE - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO 

MIRANADA MENDONÇA - OAB:MT/20683, RENAN LUIS GOMES 

MENDONÇA - OAB:MT/ 22597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O

 Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4189 Nr: 281-33.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AÍSSA KARIN GEHRING - 

OAB:5.741, JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - 

OAB:Proc/geral, SÔNIA MARISA DIAS DIB - OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY FERREIRA NEVES 

SODRÉ - OAB:6782/MT, SERGIO ARIANO SODRE - OAB:3952/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14700 Nr: 327-17.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TINI E FIORI LTDA, VALDENIR TINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:MT/644, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - OAB:Proc. 

Estado, MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE MESQUITA- PROCURADORA 

DO ESTADO - OAB:SUBPROCURADORA, SÔNIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 
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as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30542 Nr: 2777-25.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, Luiz Carlos 

Ribeiro - OAB:755MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CREMA DE MELO 

FOSSARI - OAB:MT/ 9646

 Vistos em correição.

Sobre a certidão retro, diga a parte exequente/requerente, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35526 Nr: 3548-66.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI GONÇALVES FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES 

FONTANA - OAB:13629 - MT, FLAVIO FORTES - OAB:MS 2266-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41165 Nr: 3605-50.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPRATAS AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57444 Nr: 5090-17.2008.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Adriano Bocalan - 

OAB:, patrick Alves Costa - OAB:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59592 Nr: 7270-06.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDESINA FRANCISCA DA SILVA, CAMILA CAMILO 

DA SILVA, ELISMAR CAMILO DA SILVA, ELISLAINE CAMILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, MARILEI SCHUSTER - OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66007 Nr: 5801-85.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69744 Nr: 2052-26.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71042 Nr: 3356-60.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE DE FATIMA RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

VALÉRIUS HATIRO KATO FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.
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Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73762 Nr: 6084-74.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METAL LESTE MET. IND. & COM. LTDA, DARCI 

GONÇALVES PEREIRA ARTUZI, VITALINO ARTUZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Vistos em correição.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75474 Nr: 7789-10.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETAMIR FURTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104648 Nr: 3630-87.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO THOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104930 Nr: 3917-50.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - 

OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696/O, JAIRO 

FUNKE - OAB:MT 9.645, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119191 Nr: 1577-65.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FERREIRA GRACIANO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119568 Nr: 1993-33.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 

ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO COMIGO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120516 Nr: 2999-75.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120773 Nr: 3262-10.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVA ANGELA DI DOMENICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina Macedo Gonçalves - 

OAB:505/MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127108 Nr: 93-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE TERESINHA SCOPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128189 Nr: 1124-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN VINICIUS SOARES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REITOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 

JURÍDICAS E APLICADAS DE CUIABÁ CAMPUS P. LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Vistos em correição.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133064 Nr: 5251-17.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133533 Nr: 5616-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CESAR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133783 Nr: 5836-69.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA PEREIRA DOS SANTOS, SANDRA 

DOLNY ROGAL VIDAL, KELI SANTANA COUTO, IARA MARIA CORTES DE 

MIRANDA, NADIA APARECIDA DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133786 Nr: 5838-39.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FÁTIMA BERTOGLIO SHULTZ, SOLANGE 

ALVES FERNANDES, EDINALVA ROSA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 
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6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134445 Nr: 6331-16.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY NERES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, RAFAEL SOLDERA DALLEK - OAB:20.688- O 

MT, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135085 Nr: 6855-13.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO TINOR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN CRISTINA VIANA CORA - 

OAB:MT/22342/O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135401 Nr: 7099-39.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISLAINE COELHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140482 Nr: 10502-16.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE NUNES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151761 Nr: 5179-93.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS OLIVEIRA CLARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12.568/MT, ROSMERI 

VALDUGA - OAB:11550/MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163266 Nr: 1791-51.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ SOUZA PARENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAS CARDOSO - 

OAB:5.209-O

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166945 Nr: 3659-64.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI KLEIN, VANDERLEI KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169572 Nr: 5045-32.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18597, TALITA MOURA BARRETO PONTES - OAB:MT/19488/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25084 Nr: 1451-64.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACILDES INES TOMAZI BURGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, MARIA JOSE DO 

NASCIMENTO - OAB:3.813, MARISOL NÉSPOLI - OAB:7423/MT, 

OSVALDO ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38922 Nr: 1433-38.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDALINA DE SOUZA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73112 Nr: 5433-42.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSIRIS PEREIRA VALVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114355 Nr: 4766-85.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARÃO DOMINGOS NETO - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134710 Nr: 6539-97.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149157 Nr: 3929-25.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IVAI RODHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3929-25.2015.811.0037 (Código 149157)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerente, pessoalmente, para informar 

se já esta recebendo o benefício, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Expeça-se carta com aviso de recebimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146114 Nr: 2590-31.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEIR BALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:MT/ 18396, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2590-31.2015.811.0037 (Código 146114)

Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114244 Nr: 4759-93.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO 

FORCINITTI VALERA - OAB:10368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e/ NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterados os termos da 

sentença proferida às fls. 85/86.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167987 Nr: 4230-35.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINETE RODRIGUES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, RENATA CARRETA - 

OAB:18929-A, RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Processo nº: 4230-35.2016.811.0037 (Código 167987)

Requerente: Jucinete Rodrigues Maciel

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social

Vistos. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que 

terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil).

 O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 

(trinta) dias.

 Sem prejuízo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06/03/2018 às 14:00. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168890 Nr: 4681-60.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO, RENATO CINTRA 

FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4681-60.2016.811.0037 (Código 168890)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se acerca do calculo de fl. 25.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169433 Nr: 5004-65.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, ROSINEIA VENEQUE, LEANDRO VENEQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - 

OAB:8645/MT, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - 

OAB:11.131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que cadastrei os advogados da parte autora, conforme 

peticionado e informo do seguinte : Vistos em correição. Tendo em vista a 

ausência de intimação dos requeridos Leandro e Rosineia para o presente 

ato, redesigno a audiência para o dia 08/05/2018 às 13:30. Saem os 

presentes intimados. Intimem-se os requeridos, expedindo o necessário. 

Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, Douglas Steiffine 

(estagiário de direito), que o digitei.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 27648 Nr: 330-64.2004.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIO NOVACZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 330-64.2004.811.0037 (Código 27648)

Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103168 Nr: 2324-83.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILTON DOS SANTOS MACHADO, MARIA APARECIDA 

TOLEDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2324-83.2011.811.0037 (Código 103168)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO CONDENATÓRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL POR DEFICIÊNCIA ajuizada por MARIA APARECIDA 

TOLEDO DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 121/123, a parte requerida apresentou uma proposta de acordo, a 

qual concordou a parte requerente às fls. 127/128.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo ofertado às fls. 

121/123 e aceito às fls. 127/128, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos 

do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126765 Nr: 9296-98.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9296-98.2013.811.0037 (Código 126765)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente ou por telefone, o que for mais 

célere, para que tome ciência da liberação de valores, de acordo com o 

que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134147 Nr: 6114-70.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6114-70.2014.811.0037 (Código 134147)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se acerca da certidão de fl. 59.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165499 Nr: 2888-86.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO PICCULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2888-86.2016.811.0037 (Código 165499)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a decisão de fl. 65.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170676 Nr: 5572-81.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA REGINA VALENDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5572-81.2016.811.0037 (Código 170676)

Vistos em correição.

Intime-se novamente o Dr. Eduardo de Toledo Barros para que 

complemente o laudo pericial encartado às fls. 87/88, respondendo os 

quesitos da parte autora às fls.100, considerando que o mesmo está 

atuando novamente na vara.

Com a juntada do laudo complementar, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171589 Nr: 5993-71.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10018/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos vertidos na exceção de pré-executividade.Condeno a parte 

excepta ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de 

condenar em honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie (STJ, 

EREsp 1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.196.651/MG, 

30/11/2011).Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 201937 Nr: 9320-87.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FÁTIMA BERTOGLIO SHULTZ, SOLANGE 

ALVES FERNANDES, EDINALVA ROSA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9320-87.2017.811.0037 (Código 201937)

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para a apresentação de pareceres ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil, o que já foi apresentado pelo 

requerido.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116076 Nr: 6691-19.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO BURATO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Processo nº 6691-19.2012.811.0037 (Código 116076)

Vistos em correição.

Sobre a petição de fl. 164/165, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011616-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (EXECUTADO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011616-77.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: LINDINALVA LOPES 

DA SILVA OLIVEIRA EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA, 

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. Vistos, Cuida-se do pedido de devolução do prazo para o 

pagamento voluntário do acordão, protocolada pela requerida Unic 

Educacional, em que a mesma alega não ter sido intimada via DJe. As 

normas que regulamentam o Diário da Justiça Eletrônico dispõem: 

Resolução 234, do CNJ: Art. 6º Serão objeto de publicação do DJEN: Inciso 

I. O conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a emenda dos acórdãos, conforme previsão do §3° do 

art. 2015, da Lei 13.105/2015; Inciso II. As intimações destinadas aos 

advogados nos sistemas de processos judicial eletrônico, cuja ciência não 

exija vista ou intimação pessoal; Assim, considerando que não houve a 

intimação da requerida via DJe, determino a devolução do prazo para o 

pagamento voluntário da condenação, a contar da intimação desta decisão 

pelo DJe. Mantenho o bloqueio judicial feito junto ao Bacenjud para garantia 

do Juízo. Afasto a multa de 10% do artigo 523, § 1º, do CPC. Faculto a 

elaboração de planilha de débito até a data da efetivação do bloqueio, para 

fins de liberação à credora, desde que intimada a devedora para, 

querendo, impugnar o cálculo em 15 dias, ficando autorizado desde logo a 

expedição de alvará do respectivo valor à credora e a devolução do saldo 

remanescente a executada. Primavera do Leste/MT, 16 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010289-34.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)
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LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

8010289-34.2015.8.11.0037 Nome: MARIA DE LOURDES SOUZA DOS 

SANTOS Endereço: Rua DAS DALIAS, 11, PARQUE ELDORADO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: BCASH - 

INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. Endereço: Avenida DAS 

ESMERALDAS, 2.635, JARDIM TANGARA, MARÍLIA - SP - CEP: 17516-000 

INTIMAÇÃO Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, 

impulsiono o feito para intimar as partes interessadas para manifestação, 

em cinco dias, requerendo o que entender de direito. Observação: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. 16 de fevereiro de 2018 Divanei Pereira da Silva Gestora 

Judiciário RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE-MT, CEP: 78850-000 - TELEFONE: (66) 3500-1100

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011338-47.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS MARTINS FREY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIM MATERIAIS E APARELHOS ELETRICOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO PINTO DIAS OAB - SP124272 (ADVOGADO)

TEREZA VALERIA BLASKEVICZ OAB - SP0133951A (ADVOGADO)

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011338-47.2014.8.11.0037 EXEQUENTE: LAIS MARTINS FREY 

EXECUTADO: PIM MATERIAIS E APARELHOS ELETRICOS EIRELI - EPP, 

MAGAZINE LUIZA S/A Vistos, Trata-se de Embargos à execução sob o 

fundamento de excesso de execução. O ponto específico dos embargos 

se relaciona à penhora online aplicada à reclamada Magazine Luiza com 

fulcro no cumprimento da sentença proferida nos autos (id. n°3539592), 

no valor de R$6.047,72(...). Os embargos foram impugnados pela parte 

contrária (id. n°100080944). Alega que 50% da condenação fora adimplida 

tempestivamente por meio de depósito judicial (id. n°10080953), 

correspondente ao valor de R$2.681,67(...). Requereu que o valor 

bloqueado eletronicamente seja totalmente desbloqueado para a empresa 

executada, ora impugnante, uma vez que já realizou o pagamento da 

condenação, depositado 50% em juízo, havendo assim o excesso da 

execução. A parte impugnada manifestou nos autos, alegando que o 

suposto valor por ora depositado em juízo encontra-se intempestivo, 

requerendo assim a liberação de alvará em torno do valor penhorado, 

alegando a condenação solidária do polo passivo. É o relatório. Decido. A 

sentença condenatória solidária proferida nos autos transitou em julgado, 

sem a interposição de recurso inominado. As empresas executadas 

intimadas à pagarem no prazo de 15(quinze) dias, tendo como início no dia 

15/05/2017, não o fizeram no prazo. A embargante adimpliu 

intempestivamente 50% do valor estabelecido em sentença no dia 

07/06/2017 sem o acréscimo de multa devida de 10%. Verifico que o 

cálculo apresentado pelo Credor, o qual foi utilizado para determinar a 

penhora eletrônica no Sistema Bacen-Jud não foi contestado pela 

executada/impugnante. Assim, julgo improcedentes os embargos, de 

acordo a fundamentação acima exarada. Declaro correta a Penhora Online 

correspondente ao valor R$6.047,72(...), tendo em vista já incluso multa de 

10%. Condeno a embargante em custas processuais, nos termos do artigo 

55 § único, inciso II, da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado sem a 

interposição de recurso, promova a Sra Gestora a liberação do alvará à 

parte autora do valor penhorado que corresponde à R$6.047,72(...), com 

os acréscimos da atualização, bem como promova a restituição, também 

por meio de alvará, do valor depositado em juízo pela Ré Magazine Luíza 

S/A, correspondente à R$2.681,67(...), com os respectivos acréscimos. 

Publicação e intimação no Sistema PJe. Primavera do Leste/MT, 09 de 

janeiro de 2017. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 199401 Nr: 8250-35.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josenildo dos Santos Silva - 

OAB:OAB-PA 7.812

 Código 199401

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/03/2018 às 17:10 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202478 Nr: 462-33.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO FERNANDO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Canzi Dalastra - 

OAB:OAB-MS 20.851

 Código 202478

Vistos, etc.

1. Designo o dia 19/03/2018 às 13:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202015 Nr: 178-25.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GREGORIO DOS SANTOS, RAFAEL 

FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085/MT

 Código 202015

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/03/2018 às 15:35 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202437 Nr: 442-42.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AILTON BARBOSA, MARTA BARBOSA 

DOS SANTOS, EDSON INACIO TOMÉ, WILSON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeremias Cruz Dias - 

OAB:OAB-MT 13.326

 Código 202437

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/03/2018 às 16:05 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.
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Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202203 Nr: 301-23.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELVYN RICHARD SILVA 

ALEIXO - OAB:MT/20.067

 Código 202203

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/03/2018 às 15:25 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201941 Nr: 123-74.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSSANDRO FERREIRA DE LIMA, 

CLEBERSON DE MELLO MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogerio Mendes - 

OAB:OAB-MT 16.057, Walter Djones Rapuano - OAB:OAB-MT 

16505-B

 Código 201941

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/03/2018 às 15:05 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202425 Nr: 435-50.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT. 5773

 Código 202425

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/03/2018 às 14:45 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202237 Nr: 315-07.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO SANTOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DA VEIGA - 

OAB:SP/ 281652

 Código 202237

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/03/2018 às 14:15 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005139-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI LIMA SIQUEIRA DOMBROWSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1005139-17.2017.8.11.0040 

AUTOR: MAGALI LIMA SIQUEIRA DOMBROWSKI RÉU: BRESSAN, 

LAMONATTO & CIA.LTDA, BANCO GMAC S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

ação declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de tutela 

antecipada ajuizada por MAGALI LIMA SIQUEIRA DOMBROWSKI, em face 

de VIANORTE VEÍCULOS – BRESSAN, LAMONATTO E CIA LTDA e BANCO 

GMAC S/A todos devidamente qualificados na exordial, alegando, em 

síntese, que a requerente adquiriu veículo TRACKER, ano 2016, junto a 

primeira demandada, e como forma de pagamento repassou seu veículo 

Voyage 1.0, ano/modelo 2013/2014 e ainda depositou R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais) como parte do pagamento, ficando o restante do valor a ser 

financiado com a segunda demandada. Segue narrando que o valor do 

veículo adquirido teve supervalorização, bem como o veículo utilizado 

como parte do pagamento teve seu valor diminuído. Alega ainda, que não 

lhe fora oportunizada a chance de discutir com a segunda demandada as 

condições do financiamento, sendo que as tratativas com a segunda 

demandada se deram através da internet e telefone. Assim, afirma que no 

dia após a realização do negócio e consequente depósito a requerente se 

dirigiu a concessionária para pugnar pelo desfazimento do negócio em 

razão de seu arrependimento, no entanto, seu pedido fora negado pela 

demandada. Por tais razões, ajuizou a demanda a fim de ver rescindido o 

contrato firmado entre as partes, anulando o negócio jurídico realizado, 

bem como requer a restituição do valor depositado. Por fim, pugna pela 

tutela provisória de urgência para que seu nome não seja incluso no 

cadastro de inadimplentes ou caso já o tenha feito, que o retire, sob pena 

de multa diária. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Relativamente à 

tutela provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Para o deferimento do pleito em tela, imperioso a 

verificação do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. O primeiro requisito, fumus boni juris, 

repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo 

superficial de cognição. Logo, para o deferimento basta o convencimento 

inicial de que os fatos alegados poderão ser comprovados no epílogo do 

processo, diante das argumentações e provas proporcionadas pela 

exordial. In casu, ante aos argumentos e a documentação anexada no 

feito, constato que a autora não nega a existência de dívida pendente de 

quitação junto à ré, requerendo a tutela de urgência para que os 

demandados se abstenham de incluir o nome da autora no cadastro de 

inadimplentes e que caso o tenha feito, que retire sob pena de multa. É 

necessário ressaltar que a norma do art. 396, do CC, dispõe que “O 

inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de 

pleno direito em mora o devedor”. A Súmula 380 do STJ, no mesmo 

sentido, salienta que "A simples propositura da ação de revisão de 
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contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (negritei). Além 

disso, o disposto artigo 784, § 1º, do CPC, salienta que "A propositura de 

qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o 

credor de promover-lhe a execução" (negritei). Se isso não bastasse, 

vejamos o que O E. TJMT diz: EGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO REVISIONAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ENTENDIDO COMO 

DEVIDO -IMPOSSIBILIDADE – §1º DO ART. 285-B DO CPC - NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DA APARÊNCIA DO BOM DIREITO NEM DE 

JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STF OU STJ - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA 

EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ (ART. 543-C DO CPC) - RESP N. 

1061530/RS - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - 

MORA NÃO AFASTADA - RECURSO NÃO PROVIDO. O questionamento 

das cláusulas contratuais consideradas abusivas pelo consumidor deve 

se pautar na aparência do bom direito e na jurisprudência consolidada do 

STJ ou STF. Para impedir a inscrição do nome nos cadastros de 

inadimplentes e evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá 

manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral, acrescido 

dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a 

orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, e 

o §1º do art. 285-B do CPC (negritei). (AgR 94772/2014, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/08/2014, Publicado no DJE 18/08/2014) Ante o exposto, não 

tendo sido demonstrados os requisitos legais, INDEFIRO, por ora, a tutela 

antecipada pleiteada pela autora. No mais, CITEM-SE os requeridos para, 

querendo, contestarem a ação no prazo legal, consignando as 

advertências legais. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de 

fevereiro de 2018, às 10h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), devendo a requerida ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 06 de dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001794-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COTERPA - CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACAO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001794.77.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Sustação de Protesto com Pedido de compensação de Dívidas e 

Consignação de Valor Remanescente ajuizada por COTERPA – 

Construções Terraplanagens e Pavimentação Ltda em face de Incomar 

Beneficiamento de Madeira Ltda, ambos qualificados nos autos, consoante 

fatos e fundamentos expostos na inicial (Id. 1943835), instruída com 

documentos, Id. 1943876 e ss. Recolhimento das custas processuais, Id. 

1945283 e ss. Petição de emenda, Id. 1948499. De pronto, determinou-se 

a emenda da petição inicial, Id. 1949394. Nova petição de emenda, Id. 

1953213. Pela decisão inserida sob o Id. 1965463 deferiu-se o pedido 

liminar para determinar o cancelamento do protesto, condicionando, 

contudo, ao oferecimento de caução. Parte autora oferta bem em caução, 

Id. 1970506. Certidão positiva de citação e intimação, Id. 3055637. 

Contestação e documentos apresentados pela ré, Id. 3292640 e ss. Parte 

autora requer a baixa da negativação junto à CDL, Id. 4169153. A seguir, a 

autora informar que a CDL se recusa a cumprir a ordem judicial no que 

pertine a baixa da restrição, Id. 4336170. A tentativa de conciliação restou 

frustrada, Id. 4463181. A decisão que consta do Id. 4372461 determinou a 

intimação da ré para a retirada do nome da autora dos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. Posteriormente, a ré 

noticiou o cumprimento da liminar, Id. 5612296. Impugnação à contestação 

e documentos, Id. 7459070. É o breve relato. Decido. Inexistindo 

preliminares a serem examinadas, presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, declaro o processo saneado. Em cumprimento 

ao disposto no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair 

sobre os seguintes pontos: pagamento pelo serviço de terraplanagem e 

pavimentação asfáltica executado pela autora; forma de pagamento; 

compensação de créditos entre as litigantes, entre outros que podem ser 

sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, 

os meios de prova admitidos em questão serão o documental e o 

testemunhal. Nos termos do art. 357, III do NCPC, o ônus da prova da 

prova observará a regra geral prevista no art. 373 do CPC. Sem prejuízo 

do acima determinado, desde já, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 25 de Abril de 2018, às 14:00 horas, ocasião em 

que, além do depoimento pessoal das partes, serão ouvidas as 

testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o 

disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC. Registro 

que, caso os litigantes não tenham interesse na realização da audiência 

suso, deverão informar nos autos no prazo acima – 15 dias – a fim de que 

este Juízo dê prosseguimento ao processo, julgando a lide 

antecipadamente. Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT, 16 de 

Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 20537 Nr: 728-02.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, 

MARCELO TADEU FRAGA, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:9233/B, EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3103-A/MT, 

JUNIOR ANTONIO MAGGI - OAB:6.544, MARCELO TADEU FRAGA - 

OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte Autora 

para manifestar-se nos autos acerca da consuta via sistema infojud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114767 Nr: 6172-64.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CABOS DE MADEIRAS 

MORARI LTDA, LEODIR MORARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO PAULO MARI - 

OAB:15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6172-64.2014.811.0040 – Código Apolo: 114767.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online restou infrutífera, DEFIRO a busca via 

Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder conforme Ordem de 

Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Relativamente a busca via Infojud, INDEFIRO o pedido, eis que a parte 

exequente não comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua 

disposição para localizar bens de propriedade dos executados, tais como 

busca perante o Cartório de Registro de Imóveis.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51854 Nr: 2035-15.2009.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERMINO LAMERA - ESPOLIO, NEUSA ZOLET 

LAMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de REPUBLICAR a 

DECISÃO de fl. 123, haja vista que o(a) procurador(a) da parte credor(a) 

não havia sido cadastrado no momento do envio para publicação.

Decisão: "Vistos etc. Atualize junto ao sistema APOLO o novo causídico 

do exequente, conforme requerido às fls. 120-122. Manifeste-se o 

exequente, no prazo de dez dias, sobre a impugnação da avaliação do 

bem penhorado e documentos, acostados às fls. 81-115. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 29843 Nr: 4230-12.2005.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR OSSOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY RIBEIRO - OAB:12010-G/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973

 Autos n° 4230-12.2005.811.0040 – Código Apolo: 29843.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online restou parcialmente infrutífera, 

DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder 

conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 No mais, CUMPRA-SE conforme decisão proferida à fl. 204.

 Às providências.

 Sorriso/15 de _fevereiro_ de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134995 Nr: 7951-20.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR VALDAMERI LOCH ME, JACIR 

VALDAMERI LOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.Inicialmente, convém mencionar 

que embora os executados não se fizessem acompanhados de advogado 

quando da lavratura do termo de acordo, não há óbice a sua 

homologação, eis que se tratando de direito disponível, é dado às partes 

convencionar sem a presença do procurador, devendo a avença 

homologada.Assim, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o 

acordo firmado entre as partes COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE MT, JACIR VALDAMERI LOCH ME e JACIR VALDAMERI 

LOCH, que passa a fazer parte integrante da presente, para que surta 

seus jurídicos e legais efeito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do 

Código de Processo Civil.Por conseguinte, SUSPENDO a presente 

execução até o cumprimento integral da obrigação, em consonância com o 

disposto no art. 922, do Código de Processo Civil.CUSTAS e 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas partes. 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Sorriso/MT, 26 de Janeiro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140621 Nr: 10907-09.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - 

OAB:13135/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Autos n° 10907-09.2015.811.0040 – Código Apolo: 140621.

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento de fl. 89, devendo a Secretaria da Vara proceder 

conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 185062 Nr: 920-41.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDSS, MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 920-41.2018.8.11.0040 Código: 185062

 Vistos etc.

 Recebo os autos no estado em que se encontram.

Tendo em vista que o executado, devidamente citado, apresentou 

proposta de acordo (fls. 32-33), INTIME-SE a parte autora para manifestar 

eventual interesse na oferta, bem como requerer o que de direito, no 

prazo de 10 dias.

 INTIME-SE.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 15 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41588 Nr: 4416-64.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO SHOW RACE LTDA - ME, NESTOR 

PREIMA NETO, FERNANDO PREIMA, MARCIO PREIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA 

AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:16555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM 

- OAB:8440

 Autos nº 4416-64.2007.811.0040 – Código: 41588.

 Vistos etc.

 DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo 90 (noventa) dias, conforme 

requerido à fl. 293.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 
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estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 15 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 80335 Nr: 5679-29.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÃO FORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOTTI & GIOTTI LTDA - ME, ERVA MATE COR 

E SABOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Pois bem. Dispõe o art. 525 do 

CPC que, “Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.”Por sua vez, o §1º, do mencionado 

dispositivo legal elenca que na impugnação, o executado poderá alegar o 

seguinte:I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o 

processo correu à revelia;II - ilegitimidade de parte;III - inexequibilidade do 

título ou inexigibilidade da obrigação;IV - penhora incorreta ou avaliação 

errônea;V - excesso de execução ou cumulação indevida de 

execuções;VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução;VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 

como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, 

desde que supervenientes à sentença.Assim, volvendo os olhos a 

impugnação apresentada pela executada, verifico que não merece 

prosperar, senão vejamos.Primeiramente, quanto a ilegitimidade passiva 

arguida, ressalta-se que referida tese foi analisada e exaurida em sede de 

sentença, sendo inclusive objeto de recurso junto ao E. Tribunal, o qual, na 

oportunidade, manteve a decisão deste Juízo. Assim, incabível a 

rediscussão de tal matéria.No que tange ao excesso de execução 

alegado, razão não assiste a executada quanto a atualização individual de 

cada cártula, sendo certo que o montante da dívida indicado na exordial 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, desde a citação, devendo o exequente promover o 

cálculo observando tais determinações.Desta feita, REJEITO a impugnação 

apresentada às fls. 357-359.INTIME-SE o exequente para trazer aos autos 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescida da multa legal de 

10% (dez por cento), bem como dos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento), requerendo o que entender de direito, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias.Após, conclusos.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82571 Nr: 1479-42.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES GIROLETTI, ANTONIO MILTON DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO LUIS MORAES DA 

SILVA - OAB:, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - 

OAB:31694/PR, KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS DE ARAUJO 

- OAB:36778-PR, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT

 Certifico e dou fé que revendo os presentes autos constatei que, por 

equívoco desta Secretaria o valor cobrado pela perita constou de forma 

parcial, sendo que o valor total é de R$ 9.840,00, tendo sido efetuado o 

pagamento de R$ 1.440,00, restando ainda a pagar o valor de R$ 

8.400,00, conforme consta ás fls. 550/552. Assim, CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, MANIFESTAREM-SE ACERCA DO VALOR TOTAL DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS, no importe de R$ 9.840,00, bem como, em 

havendo concordância, recolher o valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99467 Nr: 2097-16.2013.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIA MARIA CAZARIN FIORI, ARIOVALDO 

FIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 35 do Capitulo 07 da CNGC/MT e art. 162, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), que poderá 

ser depositada no Banco do Brasil S/A, agência n.º 1492-3, conta 

corrente n.º 28.984-1, comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de extinção do feito, bem como apresentar planilha de cálculo atualizada 

do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104573 Nr: 7640-97.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MORAIS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO 

FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7640-97.2013.811.0040 – Código Apolo: 104573.Vistos etc.Em 

que pese a manifestação do exequente no sentido de que a busca junto 

ao CRI restou infrutífera, razão pela qual requereu a busca de bens via 

Infojud (fls. 135/136), verifica-se que foi localizado imóvel registrado em 

nome do devedor (fl. 137).Desta feita, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar acerca do interesse na penhora do 

bem localizado.Havendo interesse, deverá proceder a juntada de certidão 

atualizada da matrícula, nos termos do art. 845, § 1º, do CPC, no prazo de 

30 dias.Com a juntada da matrícula, constatando que o imóvel ainda se 

encontra em nome do executado, LAVRE-SE o termo de penhora 

diretamente em cartório, INTIMANDO-SE o executado.Sequencialmente, 

INTIME-SE o exequente a comprovar o registro da penhora na matrícula 

(art. 844, do CPC), sem o qual se torna inviável a alienação.Cumpridas as 

providências supracitadas, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e 

intimação, devendo o credor ser intimado, inclusive, para informar se tem 

interesse em adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a alienação particular, 

por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 dias.Consigne-se, 

desde já, que se a penhora atingir bens gravados por penhor, hipoteca, 

anticrese, alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, promessa de 

compra e venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para 

fins de moradia, concessão de direito real de uso, penhora de quota social 

ou de ação de sociedade anônima fechada, penhora de coisa pertencente 

a terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; ou tratando-se de 

penhora de bem indivisível, deverão ser INTIMADOS os interessados, na 

forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 

835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do CPC; 

bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real sobre imóvel, 
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será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo se casados em 

regime de separação absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, 

do CPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110272 Nr: 2499-63.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDS, ACRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA - 

OAB:16.886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2499-63.2014.811.0040 – Código Apolo: 110272.

Autor: Claudete Pereira dos Santos

Requerido: Maikon Rodrigues da Silva

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de alteração de guarda da menor ANA CLARA 

RODRIGUES DA SILVA promovida por CLAUDETE PEREIRA DOS SANTOS 

em desfavor de MAIKON RODRIGUES DA SILVA, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial.

 À fl. 39, a requerente informou que estão residindo em Nova Ubiratã/MT, 

razão pela qual pugna pela remessa dos autos àquela Comarca.

 Instado a se manifestar, o Parquet opinou favoravelmente ao acolhimento 

do pleito supramencionado, fl. 45.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Como se sabe, a competência em causas afetas à infância e 

juventude é regida pelo art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

dispositivo este que prescreve uma competência territorial especial, 

distinta, portanto, da regra geral do Código de Processo Civil.

 O inciso I do dispositivo supracitado dispõe que a competência será 

determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, retratando, segundo a 

jurisprudência, a regra do “Juízo Imediato”, isto é, é competente para a 

causa o Juízo mais próximo do local onde se encontra o menor.

 Conforme já visto, in casu, a menor reside juntamente com seu genitor na 

Comarca de Nova Ubiratã/MT, sendo, portanto, este o Juízo competente 

para processar e julgar a demanda em tela.

 Diante do exposto e, com fulcro nos fatos e fundamentos acima e, em 

consonância com o parecer ministerial, ACOLHO o requerimento do 

Ministério Público e DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente feito, determinando a remessa dos autos à Comarca de Nova 

Ubiratã/MT.

 PROCEDAM-SE as baixas e anotações necessárias, providenciando-se a 

IMEDIATA remessa dos autos ao Juízo competente.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 130968 Nr: 5858-84.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI PAES NANTES, MARCELO LINCOLN 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Autos nº 5858-84.2015.811.0040 – Código: 130968.Vistos etc.DEFIRO o 

pedido de prova pericial requerida, eis que indispensável para o deslinde 

das controvérsias que permeiam os autos.Para tanto, NOMEIO como perito 

o Sr. DIOGO TSUTOMU UCHIMURA, devidamente cadastrado no Banco de 

Peritos do TJMT (qualificação anexa), devendo as partes ser intimadas 

para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito(a) (se for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos 

(artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do CPC).Apresentados os quesitos, 

INTIME-SE o expert para, no prazo de cinco dias, apresentar proposta de 

honorários periciais, currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do 

CPC).Indicados os honorários,

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000419-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES MARSON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR FOGACA DOS SANTOS (RÉU)

NEIDA PERUZZO (RÉU)

ALICE MARIA ZANATTA PERBONI (RÉU)

MOACIR DOMINGOS BUSATTA (RÉU)

BENJAMIN PERBONI SOBRINHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA OAB - MT3036/O (ADVOGADO)

LUCIVALDO ALVES MENEZES OAB - MT4271/O-O (ADVOGADO)

VALMIR FOGACA DOS SANTOS OAB - SP112473 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000419.41.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Rescisão Contratual cc. Restituição de Quantia Paga com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Fabiano Alves Marson em face 

Moacir Domingos Busatta, Neida Peruzzo, Valmir Fogaça dos Santos, 

Benjamim Perboni Sobrinho e Alice Maria Zanatta Perboni, todos 

qualificados nos autos, consoante razões expostas na petição inicial (ID. 

1422806). Despacho inicial determinando a emenda, ID. 1425554. Petição 

de emenda, Id. 1436432. Seguindo, proferiu-se a decisão que consta do 

Id. 1450994, oportunidade em que foi deferido o pedido antecipatório, 

determinando a sustação ou baixa do protesto indicado na inicial, mediante 

a prestação de caução real, fiança bancária ou seguro garantia judicial. 

Parte autora oferece caução, Id. 1460290 e ss. Termo de caução, Id. 

1473921. Autora informar a averbação da caução junto a matrícula nº 

49.616 do CRI de Sorriso/MT, Id. 1558538 e ss. A citação dos requeridos 

Moacir Domingos Busata, Valmir Fogaça dos Santos, conforme se infere 

dos Ids. 1562740 e 1590592 restaram infrutíferas. A tentativa de 

conciliação restou inexitosa, Id. 1666849. Intimada a manifestar-se, a parte 

autora manteve-se inerte, Id. 4135686. A seguir, aportou nos autos 

manifestação do autor quanto aos requeridos não localizados, Id. 

4151726. Decisão deliberando quanto a citação dos requeridos não 

localizados, bem como designando audiência de conciliação, Id. 4169862. 

Certidão de citação do Espólio de Moacir Domingos Busatta na pessoa do 

herdeiro e inventariante Nilton Moacir Busatta, Id. 4932667. A nova 

tentativa de conciliação perante o CEJUSC restou infrutífera, Id. 6690066. 

A seguir, juntou-se contestação apresentada pelos requeridos, Id. 

6791072 e ss, a qual veio instruída com documentos. Seguindo, a parte 

autora impugnou a contestação e documentos apresentados, Id. 7975421 

e ss. Pela decisão lançada sob o Id. 11309648 determinou-se a regularizar 

da representação processual do Espólio de Moacir Domingos Busatta, o 

que se deu a seguir, Id. 11556432. É o breve relato. Decido. Inexistindo 

preliminares a serem examinadas, presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, declaro o processo saneado. Em cumprimento 

ao disposto no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair 

sobre os seguintes pontos: descumprimento de obrigações contratuais 

por ambas, como por exemplo georreferenciamento da área, registro do 

georreferenciamento, cumprimento do prazo para registro, deslocamento 

do título, entre outros podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 15 

(quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em 

questão serão o documental, pericial e o testemunhal. Nos termos do art. 

357, III do NCPC, o ônus da prova da prova observará a regra geral 

prevista no art. 373 do CPC. Logo, desde já defiro a realização da prova 

pericial requerida pela autora, sendo que, para realização da mesma, 
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nomeio como Perito Judicial o Sr. Amadeu Rampazzo Júnior, cujos dados 

encontram-se na ficha cadastral obtida no portal do magistrado e segue 

anexa, o qual cumprirá seu encargo independentemente de compromisso, 

devendo o laudo ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias, tudo conforme 

arts. 465 e 466 do NCPC. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, formularem quesitos e indicarem assistente técnico, 

nos termos do art. 465, § 1º do NCPC. Após, intime-se o Sr. Perito acerca 

da sua nomeação e dos quesitos formulados, para que se manifeste nos 

termos do art. 465, § 2º do NCPC. Apresentada a proposta de honorários, 

intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme prevê art. 465, § 3º do NCPC. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação da parte interessada, conclusos para fins do disposto no 

art. 95, na forma do que prevê o art. 465, § 3º, ambos do NCPC. Definido o 

valor dos honorários periciais, intime-se a autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o depósito, sendo que, 50% será liberado no início 

da perícia e o restante após a homologação do laudo. Efetuada a liberação 

do percentual acima, intime-se o Sr. Perito a apresentar o laudo em 

Cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme acima fixado. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a apresentação do laudo, independentemente de 

intimação, conforme prevê o art. 47, § 1º do NCPC. Depositado o laudo em 

Cartório, intimem-se as partes para que sobre ele se manifestem no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, art. 477, § 1º do NCPC. Oportunamente, voltem 

os autos conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 16 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003954-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA OAB - MT23208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAR A PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 13/03/2018 às 09h30, no CEJUSC 

desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001847-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE GAZZI DE FRANCA (AUTOR)

VICTOR BATISTA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAM TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 10/04/2018 às 10 horas, motivo pelo qual INTIMO 

as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002070-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RODRIGUES MARCHESINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA SANTOS CASSIANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 13/03/2018 às 08 horas, motivo pelo qual INTIMO 

as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002070-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RODRIGUES MARCHESINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA SANTOS CASSIANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 13/03/2018 às 08 horas, motivo pelo qual INTIMO 

as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000966-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MASKOW MORALES OAB - SP272460 (ADVOGADO)

MARCELO AUGUSTO DE MOURA OAB - SP97975-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA CRAVO DE LUCENA - ME (DEPRECADO)

Outros Interessados:

ILAN GOLDBERG OAB - SP241292 (ADVOGADO)

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (LITISCONSORTES)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que a carta precatória não atende os 

requisitos previstos no artigo 260, inciso II, do CPC, tendo em vista que não 

foi juntado aos autos o instrumento do mandato conferido ao advogado, 

bem como não há despacho judicial, sendo assim, impulsiono esta carta 

precatória para intimar o advogado da parte requerente, solicitando 

referidos documentos sob pena de, não sendo atendido, ser a deprecata 

devolvida independentemente de cumprimento. Por outro turno, juntado os 

referidos documentos, deverá ser efetuado o pagamento devido pela 

diligência do oficial de justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento 

no site do Tribunal de Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se 

posteriormente o comprovante de depósito nos autos. Sorriso, 16 de 

fevereiro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000461-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - PR18294 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE HOLANDA LOPES (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 16 de fevereiro de 2018 Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005237-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE MODESTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTON FERREIRA ALVES (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004099-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE OLIVEIRA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEFICIADORA DE GRAOS PORTO SEGURO LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 13/03/2018 às 10 horas, motivo pelo qual INTIMO 

as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003333-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERMIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE ESMOZISKI (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que, conforme determinação judicial, designei 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 13/03/2018 às 10h30min., pelo 

CEJUSC nesta Comarca, motivo pelo qual, intimo as partes para 

comparecerem nesta data, horário e local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006278-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 15/05/2018 às 08h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004323-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL DE ANDRADE (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE CELESTINO PERALTA (DEPRECADO)

WILLIAN VASCONCELOS MACHADO (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004323-35.2017.8.11.0040 

DEPRECANTE: MARCOS DANIEL DE ANDRADE DEPRECADO: DIONE 

CELESTINO PERALTA, WILLIAN VASCONCELOS MACHADO Vistos e etc. 

Se preenchidos os requisitos do artigo 260 do Novo Código de Processo 

Civil, cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia como mandado e 

após, devolva-se com as baixas e homenagens de estilo. Para 

cumprimento do ato deprecado, DESIGNO audiência de oitiva das 

testemunhas para o dia 24 de abril de 2018, às 14h00min. Se não 

preenchidos, oficie-se solicitando a complementação e proceda da mesma 

forma anteriormente determinada. Neste último caso, se ultrapassado o 

prazo estipulado no artigo 393 da CNGC sem qualquer manifestação, 

proceda-se a devolução, em observância as determinações constantes 

da CNGC/MT. Intime-se. Comunique-se o Juízo Deprecante. Cumpra-se, 

expedindo-o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003518-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. O. M. S. (DEPRECANTE)

SHARLIE MACENTE SIRQUEIRA (DEPRECANTE)

ESTEVAN SOLETTI (DEPRECANTE)

J. F. M. S. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE SUMECK BOMBONATO OAB - 772.867.402-10 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003518-82.2017.8.11.0040 

DEPRECANTE: ESTEVAN SOLETTI, SHARLIE MACENTE SIRQUEIRA, LUIZ 

OTAVIO MACENTE SOLETTI, JOSE FELIPE MACENTE SOLETTI 

DEPRECADO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. PROCURADOR: ALINE SUMECK 

BOMBONATO Vistos e etc. Se preenchidos os requisitos do artigo 260 do 

Novo Código de Processo Civil, cumpra-se conforme deprecado, servindo 

cópia como mandado e após, devolva-se com as baixas e homenagens de 

estilo. Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO audiência de oitiva 

das testemunhas para o dia 18 de abril de 2018, às 16:30 hrs. Se não 

preenchidos, oficie-se solicitando a complementação e proceda da mesma 

forma anteriormente determinada. Neste último caso, se ultrapassado o 

prazo estipulado no artigo 393 da CNGC sem qualquer manifestação, 

proceda-se a devolução, em observância as determinações constantes 

da CNGC/MT. Intime-se. Comunique-se o Juízo Deprecante. Cumpra-se, 

expedindo-o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004300-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. L. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. N. B. D. S. (RÉU)

 

Conforme determinação judicial, impulsiono os autos para INTIMAR as 

partes a comparecer na Audiência de Conciliação designada para 

06/03/2018 às 08h30min., pelo CEJUSC desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003856-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AURENICE ROSA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGÉRIO DE SOUZA ANDRADE CRM/MT: 8504 (RÉU)

HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 27/03/2018 às 08 horas, motivo pelo qual INTIMO 

as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003643-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA VIAPIANA PREIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)
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Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 27/03/2018 às 08h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 143624 Nr: 603-14.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 143624.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar movida 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor 

de FEBRICIO PEDRO ZORDAN, pugnando, em breve síntese, a apreensão 

do veiculo descrito na inicial.

 Para concessão da liminar, de acordo com a legislação e a jurisprudência, 

é necessário que credor demonstre a mora do devedor, por meio de 

notificação extrajudicial ou pelo protesto de título, consoante ao disposto 

no artigo 2º do Decreto Lei 911/69.

Na mesma toada, o enunciado da Súmula n. 72 da Súmula do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, prevê “a comprovação da mora é 

indispensável à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

 Frisa-se que a notificação extrajudicial deve ser efetivamente remetida e 

entregue no endereço residencial constante do contrato, não sendo 

necessário, porém, o recebimento pessoal pelo devedor.

 Ocorre que, in casu, a notificação expedida pelo credor não teve o 

condão de constituir em mora o devedor (fl. 39), vez que não comprova o 

endereço em que foi entregue a correspondência e, ainda, o documento 

juntado é ilegível.

 Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a constituição em mora da parte requerida, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).

 Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 143677 Nr: 648-18.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Código Apolo nº: 143677.

Vistos, e etc.

À fl.163 a parte autora concordou com o pagamento voluntário da 

obrigação fixada em sentença.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, após, expeça-se Alvará 

para levantamento da quantia depositada, conforme pugnado à fl. 163.

Na sequência, arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44136 Nr: 1239-58.2008.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDADBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA 

JÚNIOR - OAB:11785/MT, Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Ante o exposto, e pelo mais que consta nestes autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido cautelar de sequestro, pois entendo presentes e 

persistentes os requisitos de fatos e de direito para a permanência da 

cautela judicial sobre o bem até o desfecho da lide principal, a saber, 

Execução de Obrigação de Entregar Coisa Incerta nº 

1667-40.2008.811.0040 (cód. 44723) [...].Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44724 Nr: 1668-25.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA SCAPUCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.No mais, tendo 

em vista o pedido da credora (fls. 140/149 e 211), e considerando que a 

obrigação de entregar coisa certa (fl. 43) não foi integralmente satisfeita 

pela devedora, DETERMINO a conversão do feito para execução por 

quantia certa, nos termos do artigo 809 do CPC, devendo, no entanto, ser 

previamente arbitrado o valor da coisa, vez que não indicado no título (art. 

809, § 1º, CPC).Desse modo, e considerando que a credora já apresentou 

estimativa do valor da coisa às fls. 186, MANIFESTE-SE a devedora, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, CPC).Em caso de concordância do 

valor apurado pela exequente, fica, desde já, determinada a citação da 

executada, na forma do artigo 829 do CPC. Caso contrário, RETORNEM 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46673 Nr: 3612-62.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PAULO CELLA, VALDIR MENEGATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 Autos nº: 3612-62.2008.811.0040

Código nº: 46673

Vistos etc.

Trata-se de embargos opostos por Milton Paulo Cella e Valdir Menegatti em 

face da execução contra si movida por Agrenco do Brasil S/A, nos Autos 

nº 1904-74.2008.811.0040 (cód. 44965 – em apenso).

À fl. 41, foi indeferido o pedido dos embargantes de pagamento de custas 

mínimas, sendo determinado que recolhessem as custas no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra a decisão, os requerentes opuseram embargos de declaração (fls. 

43/59), os quais foram rejeitados à fl. 71. Irresignados, os embargantes 

interpuseram agravo de instrumento, recurso do qual não se conheceu 

ante a deserção, conforme decisão de fls. 102/103.

É o breve relato. DECIDO.

Tendo em vista que os embargantes, apesar intimados para tanto, não 

procederam ao recolhimento das custas, o cancelamento da distribuição 

com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma 

do artigo 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, determino o CANCELAMETNO DA DISTRIBUIÇÃO, pelo que 
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JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 

290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas.

Sem honorários, uma vez que não foi exercido o contraditório nestes 

autos.

Após o trânsito em julgado, INTIMEM-SE os embargantes para que 

procedam ao recolhimento das custas devidas, no prazo de 10 (dez) dias. 

Descumprido, PROCEDA-SE na forma do Provimento nº 88/2014 do TJMT.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos principais (Processo nº 

1904-74.2008.811.0040, cód. 44965).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46674 Nr: 3613-47.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA SCAPUCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA 

JÚNIOR - OAB:11785/MT, Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução.Condeno a 

embargante ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os 

quais fixo em dez por cento sobre o valor dos embargos, ficando, porém, 

suspensa a exigibilidade dessas despesas, na forma do artigo 98, § 3º, do 

CPC.Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Execução nº 

1668.25-2008.811.0040 (cód. 47724).Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44134 Nr: 1237-88.2008.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDADBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Ante o exposto, e pelo mais que consta nestes autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido cautelar de sequestro, mantendo incólume e 

inalterada a liminar concedida às fls. 56/58 destes autos, pois entendo 

presentes e persistentes os requisitos de fatos e de direito para a 

permanência da cautela judicial sobre o bem até o desfecho da lide 

principal, a saber, Execução de Obrigação de Entregar Coisa Incerta nº 

1667-40.2008.811.0040 (cód. 44723). [...].Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 45849 Nr: 2768-15.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA SCAPUCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON BEDIN - OAB:11444/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução.Custas 

pagas.Condeno a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dos embargos (art. 

85, §§ 2º e 6º, CPC).Traslade-se cópia desta sentença para os autos da 

Execução nº 1667-40-2008.811.0040 (cód. 47723).Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86325 Nr: 5754-34.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDER ANDREGHETTO, ANTONIO CAMPOS DA 

SILVA, TEREZINHA MOREIRA DE MATOS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA 

- OAB:13.126-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WESLEY 

FRANCISCO LINS FARIA, para devolução dos autos nº 

5754-34.2011.811.0040, Protocolo 86325, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94750 Nr: 6512-76.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU HARKA SIRORSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA MARCON - 

OAB:30627

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL HENRIQUE 

DE MELO, para devolução dos autos nº 6512-76.2012.811.0040, Protocolo 

94750, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55684 Nr: 5650-13.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ GASPAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CEZAR VIEIRA DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURICIO VIEIRA 

SERPA, para devolução dos autos nº 5650-13.2009.811.0040, Protocolo 

55684, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89086 Nr: 667-63.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÇARA SALETE TAPARELLO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL HENRIQUE 

DE MELO, para devolução dos autos nº 667-63.2012.811.0040, Protocolo 

89086, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80660 Nr: 5948-68.2010.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CAMPOS DA SILVA, TEREZINHA 

MOREIRA DE MATOS CAMPOS, ÉDER ANDREGHETTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA 

- OAB:13.126-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WESLEY 

FRANCISCO LINS FARIA, para devolução dos autos nº 

5948-68.2010.811.0040, Protocolo 80660, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000270-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIANE ELIAS FERNANDES OAB - GO26178 (ADVOGADO)

WANESSA FERREIRA RODRIGUES OAB - GO41134 (ADVOGADO)

HELAINE FERREIRA ARANTES OAB - GO26268 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000270-74.2018.8.11.0040 

AUTOR: TASSO FRIZON TELOKEN RÉU: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, e etc. Cuida-se 

de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por TASSO FRIZON TELOKEN, representado pela 

genitora ROSENILDE FRIZON, em desfavor de UNIMED NORTE DO MATO 

GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos devidamente 

qualificados nos autos, aduzindo, em breve síntese, que firmou contrato 

de prestação de serviços de assistência a saúde com a requerida, porém, 

esta vem prestando o serviço a descontento. Manifesta que é portador de 

autismo e, por conta disso, necessita ser submetido a métodos de 

reabilitação de maior eficácia do que os tradicionais, ofertados pelo plano 

de saúde, e também com maior frequência. Por tais fatos, pugna pela 

concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que seja determinado 

o acompanhamento multiprofissional contínuo de reabilitação, sendo (1) 

Pediasuit, (2) Fonoaudiologia, (3) Terapia Ocupacional, (4) Integração 

Sensorial e (5) Psicopedagia, além dos materiais necessários para 

realização das terapias, sem a cobrança da taxa de coparticipação, com o 

destaque de que deve ser realizado por profissionais que tenham 

especialização em crianças com Autismo. Vieram-me os autos conclusos. 

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Relativamente à 

tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Para o deferimento do pleito em tela, imperioso a 

verificação do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. O primeiro requisito, fumus boni juris, 

repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo 

superficial de cognição. Portanto, para o deferimento é necessário o 

convencimento inicial de que os fatos alegados poderão ser comprovados 

no epílogo do processo, diante das argumentações e provas 

proporcionadas pela exordial. Subsumindo-se ao caso em concreto, 

entendo que os requisitos exigidos não se encontram presentes, eis que 

nesta fase de cognição sumária não há como emprestar verossimilhança 

as alegações do autor, quanto mais antes de ouvir a parte contrária, eis 

que a presente ação demanda ampla análise probatória, bem como a 

manifestação do requerido poderá trazer fatos e provas contrários ao 

alegado. A análise dos autos revela que a reclamada não se negou a 

fornecer o tratamento, pelo contrário, conforme se pode ver no id. 

11491710, ela autorizou de forma condicional o procedimento, até que 

obtenha resposta a consulta realizada junto a Agência Nacional de Saúde, 

logo, o infante não se encontra desamparado. No que tange a discussão 

acerca da técnica utilizada para o procedimento PediSuit, tal matéria 

demanda ampla análise probatória, diante disso, não é possível analisá-la 

em sede de liminar. De outro norte, o “periculum in mora” igualmente se 

encontra ausente, eis que o infante possui 9 anos de idade e já vem 

sendo submetido aos tratamentos oferecidos pela reclamada há algum 

tempo, não restando demonstrado nos autos perigo concreto ou iminente. 

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Ressalto que 

não se obsta eventual reanalise após a apresentação da contestação. 

CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. Defiro a parte autos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004116-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENILDE CHAGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VILDANIA HENRIQUE LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1004116-36.2017.8.11.0040 

AUTOR: LUCENILDE CHAGAS RÉU: MARIA VILDANIA HENRIQUE LOPES 

Vistos, e etc. Em tempo, considerando que o despacho lançado no id. 

11564020, não corresponde a este processo, revogo a determinação ali 

contida. No mais, analisando os autos, verifico que antes mesmo do 

despacho inicial a parte autora manifestou-se desistindo da ação (id. 

9435631) e que renovou seu pedido no id. 10962102. É o relatório. Decido. 

Considerando que o autor postulou pela extinção do feito antes do 

despacho inicial e da citação da parte requerida, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios, vez que a parte autora é beneficiaria de 

AJG. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se, observando as formalidades. Às providências.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003958-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENILDO APARECIDO FELIZ (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DO AUTOR PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002768-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR0053612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (REQUERIDO)

EDSON BASSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002494-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J ZENATO MROGINSKI REPRESENTACOES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE ZANONI OAB - SP229125 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELLO & MELLO JUNIOR LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PLICIA SANTOS MATOS OAB - BA27678 (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O AUTOR PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000142-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL DALLEPIANE (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 39557 Nr: 2428-08.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI 

FAXO, TIANE VIZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E 

ACOLHO para retificar a decisão proferida às fls. 478 e, 

consequentemente, fixando como termo inicial da incidência dos juros em 

20/03/2014, e condenar a parte vencida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do excesso, e por fim, 

receber o pedido de execução de fls. 458/459, na forma acima 

delineada.Preclusa a via recursal, intimem-se, cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106747 Nr: 9776-67.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI LAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, do despacho a seguir transcrito: "VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. 2. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139188 Nr: 10674-12.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORALIM CORREA DE BARROS FILHO, CORALIM 

CORREA DE BARROS ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS JAMBERS, EDILSON MILTON DE 

MOURA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691, SOLEICA F. DE GÓES F. DE LIMA - OAB:4049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53786 Nr: 4118-04.2009.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, IVONETE 

FERREIRA FRANÇA, CARLOS ROBERTO ZIMPEL, VERONICA TEREZINHA 

ZIMPEL, SERGIO RUDIMAR ZIMPEL, MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL, 

MILTON HENRIQUE ZIMPEL, EDILEUZA (EDILEIZA) LIMA ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95302 Nr: 7139-80.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
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INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR FREITAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, confirmo a medida liminar de fls. 24/24v, e, com 

fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial para o fim de consolidar definitivamente a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo marca: CHEVROLET, 

Modelo: CELTA HATCH SUPER 1., Ano: 2003, Cor: AZUL, Chassi: 

9BGRD08X03G175637, Placa: JZM-4325, nas mãos da parte autora, cuja 

apreensão torno definitiva, devendo as parcelas quitadas pelo devedor 

serem abatidas do saldo remanescente em caso de venda do bem. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno o 

réu-devedor ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil. Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de 

estilo, observadas as formalidades legais e as normas da 

CNGC-TJMT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141027 Nr: 11119-30.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ALVES CAMELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, confirmo a medida liminar de fls. 33/34v, e, com 

fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial para o fim de consolidar definitivamente a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo Marca: 

VOLKSWAGEN, Modelo: GOL CITY 1.0 MI T., Ano: 2007/2007, Cor: CINZA, 

Chassi: 9BWCA05W97P082101, Renavam: 00919301754, Placa: 

MZW5585, nas mãos da parte autora, cuja apreensão torno definitiva, 

devendo as parcelas quitadas pelo devedor serem abatidas do saldo 

remanescente em caso de venda do bem. Em consequência, julgo extinto 

o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.Condeno o réu-devedor ao pagamento das 

custas judiciais e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Preclusa a 

via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, observadas 

as formalidades legais e as normas da CNGC-TJMT.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 178783 Nr: 8340-34.2017.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA LANZONI DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do ofício de fls. 16, intime-se a parte requente para manifestar-se, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100982 Nr: 3806-86.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRTON DEPPNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY 

- OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS...Assim, o magistrado converteu o mandado inicial em título 

executivo, determinando que o exequente promovesse a atualização do 

débito, nos termos do artigo 524, portanto, não fá falar em 

omissão.Ressalta-se, que ante a ausência de oposição dos embargos, 

não cabe ao magistrado analisar as cláusulas contratuais e/ou validá-las, 

mas apenas converter o título sem eficácia em título executivo, uma vez 

que não é objeto da demanda as referidas matérias. Desse modo, a parte 

embargante deve promover a atualização da dívida na forma pactuada e 

determinada na sentença, sendo despiciendo qualquer manifestação 

quanto a incidência ou termo inicial e final dos encargos do título, tendo em 

vista que estes não foram impugnados pelo embargado/requerido.Diante 

de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E no mérito 

REJEITO - os mantendo incólume da decisão proferida nos autos às fls. 

98.No mais, CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93982 Nr: 5623-25.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ABDALLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de Ação Execução proposta por BANCO BRADESCO S.A., em 

face de JOSE ABDALLA, todos qualificados nos autos.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, face ao pagamento da 

obrigação pactuada, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma do pactuado entre as partes, 

observando-se, em caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do 

NCPC.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104116 Nr: 7174-06.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIR ALMEIDA GAIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS...Desse modo, entendo que a decisão não padece de quaisquer 

dos vícios apontados pelo embargante, devendo este fazer uso da via 

adequada para satisfazer sua pretensão.Diante de todo exposto, 

CONHEÇO os embargos propostos por RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY por tempestivo, E REJEITO – os mantendo incólume da decisão 

objurgada.No mais, CUMPRA-SE na forma da decisão de fls. 

125.Intimem-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128915 Nr: 4714-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEDY WENDELL PUVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK 

- OAB:12979/MT

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107931 Nr: 458-26.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WOUTER DE GROOT - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BENEDITO, RIVANIA 

MARIA PEDROSO RUAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123904 Nr: 1769-18.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO KAULE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR RIBAS DE CAMPOS - 

OAB:18914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14.987-A

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005815-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA STEFANIE COUTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALINO RODRIGUES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS PRAZO: 30 

DIAS Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Dados do Processo: Processo: 1005815-62.2017.8.11.0040 

Valor causa: R$ 1.000,00 Tipo: Cível Espécie: INVENTÁRIO (39) 

REQUERENTE: BIANCA STEFANIE COUTO DOS SANTOS INVENTARIADO: 

DORVALINO RODRIGUES DOS SANTOS FINALIDADE: CITAR TERCEIROS E 

INTERESSADOS da existência e do teor da ação judicial acima indicada, 

consoante consta da petição inicial e das primeiras declarações a seguir 

transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. Resumo das Primeiras Declarações: DORVALINO RODRIGUES DOS 

SANTOS, falecido no dia 12/10/2015, em seu domicílio, na Rua das 

Videiras, 1.550, Bairro Bom Jesus, nesta cidade, brasileiro, viúvo, portador 

do RG nº 1.704.862-7 SSP/PR. O qual não deixou testamento. HERDEIROS 

– FILHOS E NETOS DO INVENTARIADO: a) Guiomar dos Santos, brasileiro, 

motorista, portadora da CNH nº 00049451802 e do CPF/MF nº 

604.515.801-68, falecido em 18 de fevereiro de 2008, deixando 04 filhos: 

a.1.) Bianca Stefanie Couto dos Santos, brasileira, solteira, 

desempregada, portadora de cédula de identidade nº 2908693-0 SSP-MT, 

inscrita no CPF nº 056.071.601-06, residente e domiciliada na Rua Alencar 

Bortolanza, nº 1.248, Bairro Nova Aliança, nesta cidade de Sorriso, Estado 

do Mato Grosso. a.2.) Beatriz Couto dos Santos, brasileira, incapaz, 

registro de nascimento nº 12.949, lavrado no Cartório do 2º Oficio de 

Sorriso-MT, residente e domiciliada na Rua Alencar Bortolanza, nº 1.248, 

Bairro Nova Aliança, nesta cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso. 

a.3.) Bruna Couto dos Santos, brasileira, incapaz, registro de nascimento 

nº 15.657, lavrado no Cartório do 2º Oficio de Sorriso-MT, residente e 

domiciliada na Rua Alencar Bortolanza, nº 1.248, Bairro Nova Aliança, 

nesta cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso. a.4.) Guilherme Couto 

dos Santos, brasileiro, incapaz, registro de nascimento nº 12.949, lavrado 

no Cartório do 2º Oficio de Sorriso-MT, residente e domiciliada na Rua 

Alencar Bortolanza, nº 1.248, Bairro Nova Aliança, nesta cidade de 

Sorriso, Estado do Mato Grosso. a.2.) Beatriz Couto dos Santos, brasileira, 

incapaz, registro de nascimento nº 12.949, lavrado no Cartório do 2º 

Oficio de Sorriso-MT, residente e domiciliada na Rua Alencar Bortolanza, 

nº 1.248, Bairro Nova Aliança, nesta cidade de Sorriso, Estado do Mato 

Grosso. a.3.) Bruna Couto dos Santos, brasileira, incapaz, registro de 

nascimento nº 15.657, lavrado no Cartório do 2º Oficio de Sorriso-MT, 

residente e domiciliada na Rua Alencar Bortolanza, nº 1.248, Bairro Nova 

Aliança, nesta cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso. a.4.) Guilherme 

Couto dos Santos, brasileiro, incapaz, registro de nascimento nº 12.949, 

lavrado no Cartório do 2º Oficio de Sorriso-MT, residente e domiciliada na 

Rua Alencar Bortolanza, nº 1.248, Bairro Nova Aliança, nesta cidade de 

Sorriso, Estado do Mato Grosso. III- BENS 1) Lote Urbano sob no 07 da 

quadra no 41-F, situado no Loteamento Gleba Sorriso, na Cidade de 

Sorriso, Estado do Mato Grosso, com área de 800,00 m2 (oitocentos 

metros quadrados) e as seguintes medidas e confrontações: frente para a 

rua das Videiras, medindo 20,00 metros; fundos para o lote no 08, 

medindo 20,00 metros; lado direito para a rua Nobres, medindo 40,00 

metros; lado esquerdo para o lote no 06, medindo 40,00 metros; de cujo 

imóvel foi desmembrado 250,19 m2, o qual foi vendido a Alesandra de 

Lima. 2) Requer-se a desconsideração do bem juntado com a inicial de ID 

10684449 tendo em vista que já havia sido vendido quando o de cujus veio 

a óbito. IV- DÍVIDAS ATIVAS E PASSIVAS A inventariante desconhece a 

existência de créditos a receber ou de dívidas. Despacho/Decisão: " 

VISTOS. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 

99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no 

curso do processo, caso reste evidenciado que reúna condições 

financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. Recebo os 

autos. Nomeio como inventariante dos bens deixados por DORVALINO 

RODRIGUES DOS SANTOS a requerente BIANCA STEFANIE COUTO DOS 

SANTOS, a qual prestará compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes. Citem-se, após, os 

interessados não representados, e, se for o caso, os eventuais herdeiros 

e interessados ausentes, observando-se o disposto no art. 626, §1° do 

CPC, bem como intime-se a Fazenda Pública, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente (artigo 626 do Código de Processo 

Civil). Concluídas as citações, abra-se vista às partes, para que se 

manifestem sobre as primeiras declarações, no prazo comum de 15 
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(quinze) dias. Havendo concordância quanto às primeiras declarações e 

quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 628 

do CPC), digam, em 15 (quinze) dias (artigo 637 do CPC). Se concordes, 

ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (CPC, art. 638). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências." E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, DTJAG, digitei. SORRISO, 16 de fevereiro 

de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 

641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005158-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONISE DE SOUZA PUERARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAFAREL FERNANDO BECKER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1005158-23.2017.8.11.0040 

AUTOR: RONISE DE SOUZA PUERARI RÉU: TAFAREL FERNANDO BECKER 

VISTOS. 1. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

requerente, na forma da lei. 2. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a 

inicial. DETERMINO a retificação do valor da causa, nos termos da 

manifestação de ID 10432307. 3. Confirmada a paternidade através de 

prova documental pré-constituída, ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS à 

alimentanda Rafaela Puerari no valor equivalente a 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo vigente, devidos a partir da citação, visto que ausentes 

neste momento elementos concretos quanto à real capacidade financeira 

do alimentante. 4. Em prosseguimento ao feito, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e/ou sessão de mediação junto ao CEJUSC local, com 

antecedência mínima de 20 dias para citação. Após, CITE-SE e INTIME-SE o 

requerido para comparecimento ao ato, consignando-se as advertências 

do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do NCPC, cientificando-a de que o 

prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 do 

NCPC. 5. Intime-se a parte requerente para comparecimento ao ato, na 

pessoa do advogado constituído (art. 334, § 9º, NCPC). 6. Ciência ao 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000528-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA ROQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Uellinton da Silva Reis (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000528-21.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: PATRICIA DE OLIVEIRA ROQUE REQUERIDO: UELLINTON 

DA SILVA REIS VISTOS. 1. Em Id 4843049, Patrícia de Oliveira Roque 

ajuizou ação de divórcio em face de Uellinton da Silva Reis. 2. Em Id 

4843191, consta igualmente petição inicial de divórcio formulada por Keylla 

Cristina do Nascimento em face de Claudines Alves Alexandre. Nessa 

toada, os documentos anexados ao feito, especialmente a certidão de 

casamento de Id 4843280, correspondem às partes Claudines Alves 

Alexandre e Keylla Cristina do Nascimento. 3. Face às divergências 

apontadas, a r. decisão de Id 4872015 determinou a emenda da inicial para 

correção dos vícios. 4. Em manifestação de Id 5511934, a Defensoria 

Pública esclareceu as divergências e alegou que deve prevalecer a inicial 

de Id 4843191, isto é, em que as partes são Keylla Cristina do Nascimento 

e Claudines Alves Alexandre. 5. Na sequência, em manifestação de Id 

9816175, a Defensoria Pública pugnou pela desistência da ação formulada 

por Patrícia Oliveira Roque. 6. Pois bem. 7. Como visto, houve confusão na 

distribuição da inicial e documentação junto ao Sistema PJE. Em consulta, 

aliás, verifico constar igualmente ação de divórcio distribuída por Patrícia 

de Oliveira Roque em face de Uellinton da Silva Reis, sob numeração 

1001770-15.2017.8.11.0040 perante esta 3ª Vara Cível. 8. Assim, feitas 

estas considerações, DEFIRO a manifestação de Id 5511934 e, para tanto, 

DETERMINO: (a) a retificação dos nomes e qualificações das partes junto 

ao Sistema PJE neste feito, passando a constar Ação de Divórcio Litigioso 

ajuizada por Keylla Cristina do Nascimento em face de Claudines Alves 

Alexandre; (b) a desconsideração e, se possível ,  o 

desentranhamento/exclusão das petições de Id 4843049 e Id 9816175 

(Patrícia de Oliveira Roque x Uellinton da Silva Reis). 9. Feitas as 

modificações necessárias, DETERMINO o regular prosseguimento do feito 

entre as partes Keylla Cristina do Nascimento e Claudines Alves 

Alexandre, deferindo os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora. 

10. Nos termos do artigo 695 do NCPC, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e/ou sessão de mediação junto ao CEJUSC local, com prazo 

antecedente mínimo de 20 dias para citação. Após, INTIME-SE a parte 

autora para comparecimento ao ato, consignando-se a necessidade de se 

fazer acompanhar por seu advogado/defensor (art. 695, § 4º, NCPC). 11. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência 

e/ou sessão designada, na forma do artigo 695, §§ 1º a 4º, do NCPC, 

cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na 

forma do art. 335 do NCPC. 12. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002289-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA BARBIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002289-24.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ERICA BARBIERI VISTOS. A parte requerente 

apresentou pedido de desistência da ação. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da citação da parte 

contrária, a parte requerente apresentou pedido expresso de desistência 

da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar 

que, não tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da 

parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do 

NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, 

homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, pela parte autora (art. 

90, NCPC). Determino baixa da restrição veicular junto ao RENAJUD. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta 

sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001410-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR CAVALCANTE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001410-80.2017.8.11.0040 

AUTOR: CLAUDECIR CAVALCANTE SOUSA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em 

sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 14/04/2015 (Num. 10913531) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 21/03/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 19 de abril de 2018, às 

14h20min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005502-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005502-04.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: EDINEIA FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Ante a 

necessidade de produção de prova pericial nomeio para atuar como 

expert deste Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, 

endereço: Av. Blumenau, n. 3945, anexo à Clínica DIS, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Tendo em vista a 

necessidade de comprovação da atividade rural exercida pela parte 

autora, designo o dia 25/04/18 às 13h30min para a realização de audiência 

de instrução e julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. 

Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao 

advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência 

designada. Por fim, diante da informação constante nos autos de que o 

benefício concedido em tutela antecipada não foi implantado pelo 

requerido, expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de 

Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB 

(data de início do benefício), os dados pessoais do beneficiário (nome 

completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do 

advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de cópia desta 

decisão, com urgência, para fins de cumprimento, consignando que o 

pagamento do benefício deverá ser efetuado por 09 meses, nos termos do 

art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003653-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIMA RIBEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003653-94.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: LUSIMA RIBEIRO LEITE REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 
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a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 07/03/17 (Num. 9083745) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 21/07/17, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. A parte autora pugnou na inicial 

pela produção de prova pericial e testemunhal, a fim de comprovar o 

exercício da atividade laborativa de vigilante armado durante todo o 

período em que pretende seja reconhecida como atividade especial. 

Ocorre que o próprio autor informou na inicial que as empresas que não 

forneceram os laudos periciais encerraram suas atividades, inviável, 

portanto, a realização de perícia. No mais, embora não seja admitida 

exclusivamente prova testemunhal para comprovar o exercício da 

atividade laborativa especial, fato é que há outros documentos nos autos 

que demonstram, pelo menos em alguns períodos, a atividade de vigilante 

armado realizada pelo autor, razão pela qual, a fim de corroborar com 

referidos documentos, designo o dia 25/04/18 às 13h45min para a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as partes e 

seus procuradores. Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do 

NCPC cabe ao advogado da parte intimar as testemunhas por ele 

arroladas da audiência designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000884-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RODRIGUES REIS LIMA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 13h50. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000143-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MORESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE HAMMERSCHMITT IMMICH OAB - SC36080 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000143-39.2018.8.11.0040 

AUTOR: PAULO CESAR MORESCO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000054-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CELSO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000054-16.2018.8.11.0040 

AUTOR: JOSE CELSO LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Compulsando aos autos verifico que o 

requerente não juntou nos autos nenhum documento capaz de comprovar 

a qualidade de segurado e o período de carência exigidos para concessão 

do benefício pleiteado. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 dias, junte aos autos os documentos acima. Após, conclusos. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004624-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DINA SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004624-79.2017.8.11.0040 

AUTOR: DINA SANTOS DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 19/01/17 (Num. 9775237) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 06/09/17, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 25/04/18 às 14h15min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004080-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004080-91.2017.8.11.0040 

AUTOR: MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em 

sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 
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parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 04/04/17 (Num. 10823763) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 09/08/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 19 de abril de 2018, às 

14h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004767-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO FALKOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004767-68.2017.8.11.0040 

AUTOR: JOAO CLAUDIO FALKOVSKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 05/09/17 (Num. 9869030) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 14/09/17 não há que se falar 

em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 24 de maio de 2018, às 

08h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005059-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARNILDO PAULO KRIESER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005059-53.2017.8.11.0040 

AUTOR: ARNILDO PAULO KRIESER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 31/10/16 (Num. 10095292) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 29/09/17, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 
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dia 25/04/18 às 14h30min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. No mais, 

intime-se a parte autora para juntar aos autos os documentos constantes 

no Num. 10095292, de forma legíveis. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 91801 Nr: 3321-23.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO WEIZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

185, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 148254 Nr: 3168-48.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE MARIA DE JESUS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente a inicial 

de liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos do art. 

511, do NCPC.

 Havendo a necessidade de requisição de documentos à parte contrária, 

para ser procedida com a liquidação, deverá a parte autora elenca-los na 

petição acima.

 Na sequência, intime-se a parte contrária para juntá-los, no prazo de 30 

dias. Não havendo indicação de documentos a juntar, ou após a juntada, 

cite-se a requerida à contestar a inicial, no prazo de 15 dias, nos termos 

do art. 511 do NCPC.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 129580 Nr: 5108-82.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO LUIS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente a inicial 

de liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos do art. 

511, do NCPC.

 Havendo a necessidade de requisição de documentos à parte contrária, 

para ser procedida com a liquidação, deverá a parte autora elenca-los na 

petição acima.

 Na sequência, intime-se a parte contrária para juntá-los, no prazo de 30 

dias. Não havendo indicação de documentos a juntar, ou após a juntada, 

cite-se a requerida à contestar a inicial, no prazo de 15 dias, nos termos 

do art. 511 do NCPC.

 Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003891-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1003891-16.2017.8.11.0040 (J) Trata-se de reclamação proposta por 

LEANDRO LIMA DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO S.A. Alega 

o reclamante que não possui relação jurídica com a reclamada, e ainda 

assim foi surpreendido com duas inscrições do seu nome no cadastro de 

inadimplentes, sendo elas relativas a supostos débitos com a reclamada. 

Por tais fatos postula pela declaração de inexistência de débito e pelos 

danos morais experimentados. Inexitosa a conciliação (Id 10625358), 

sobreveio a contestação, em que a reclamada alega legitimidade dos 

débitos, informando que o reclamante não comprovou os danos sofridos, 

postulando pela improcedência da demanda. A lide comporta julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. A questão central reside na 

ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular não se pode perder de vista o disposto no art. 

14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor 

de serviços: Art. 14. O fornecedor de serviços responde 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (...) As controvérsias nesta demanda residem 

na existência de relação jurídica entre as partes e na inclusão do nome do 

reclamante indevidamente ao cadastro de inadimplentes. Acresça que há 

incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, desta 

feita, certo é que a reclamada não demonstrou nos autos a regular 

prestação de serviços, uma vez que em contestação alega existência de 

negócio jurídico entre as partes, porém não comprovou tal afirmação. 

Ocorre, que na condição de grande empresa financeira, singela seria tal 

comprovação, bastando que se juntasse contrato assinado pelo 

reclamante, relativo a contratação de seus serviços e demais documentos 

que justificasse o débito impugnado. Assim, não comprovada a relação 

jurídica pela reclamada, bem como a legitimidade dos débitos cobrados, 

reputo por inexistente a relação jurídica e indevidas as cobranças dos 

débitos. Doravante, passo a analise apenas em relação aos danos morais. 

Nessa toada, a resolução passa pela consideração da responsabilidade 

objetiva da reclamada no caso em tela. É dizer, a responsabilidade da 

demandada dispensa a prova de culpa, bastando ao consumidor a 

demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal. A conduta 

ilícita da reclamada está demonstrada na documentação que acompanha a 

inicial (Id. 9212360), porquanto levou o registro em cadastro de restrição 

ao crédito o nome do reclamante, sem que este tenha dado causa a tal 

ação. O dano moral daí decorrente é o que se denomina dano moral “in re 

ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova específica, 

consoante tranquila orientação jurisprudencial: Recurso Inominado nº 

0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 
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Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS Recorrido: 

OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE SISTEMAS 

– SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – DEVER DE 

CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO OBSERVADO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – 

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

entre as partes, conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da 

verossimilhança das alegações autorais. Cópias de telas de sistemas de 

informática são insuficientes para comprovar a existência da relação 

jurídica entre as partes, visto que apócrifos e sem certificação técnica. O 

prestador de serviços deve ser cauteloso e observar a Função Social do 

Contrato para que os terceiros de boa-fé não sejam prejudicados com os 

efeitos de suas negociações. Havendo fraude na celebração de 

contratos, encontra-se caracterizado o ato ilícito. 2. O fornecedor ou 

prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela 

que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é 

presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 

179.301/SP). 4. No caso concreto, a condenação em indenização por 

danos morais, no valor de R$10.000,00, satisfaz ao caráter reparatório e 

repressor (STF RE 447.584-7/RJ), servindo, ainda, como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 217340720128110001/2014, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2014, Publicado no DJE 10/10/2014). Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite à reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não logrou êxito aquela, 

todavia, na demonstração de tais excludentes. Nesses termos, tenho por 

caracterizado o dano moral indenizável, e considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O decote da pretensão, 

todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza 

a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de declarar a inexistência dos 

débitos impugnados, devendo a parte reclamada cancelar os registros 

junto aos cadastros de proteção ao crédito, bem como condenar a parte 

reclamada ao pagamento em favor do reclamante, a título de danos morais, 

do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), considerando-se como tal a data do registro indevido. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 13 de dezembro 

de 2017. Jacob Sauer, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-58.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA VIANA DE ARAUJO MORAIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010302-58.2014.8.11.0040 (O) Nos autos da 

Recuperação Judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, promovida pela Oi 

S.A. e outros, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, aquele juízo determinou a imediata “suspensão de todas as 

ações e execuções contra as recuperandas, pelo prazo de 180 dias”, 

prorrogada por igual período em 16.05.2017. Assim sendo, permaneçam 

os autos na Secretaria nesse ínterim, até ulterior deliberação. Sorriso/MT, 

12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003722-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILHAS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1003722-29.2017.8.11.0040 (J) Trata-se de reclamação proposta por 

WILHAS DIAS DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. Relatando 

que não possui relação jurídica com a reclamada, porém teve se nome 

inscrito no Sistema de Proteção ao Crédito pela mesma, informa que 

intentou por diversas vezes solucionar o problema com a reclamada e não 

obteve êxito. Por tais fatos postula pela declaração de inexistência de 

débitos, exclusão do nome da reclamante do Sistema de proteção ao 

Crédito e ainda pelos danos morais suportados. Inexitosa a conciliação (Id. 

10449395), sobreveio a contestação, em que a reclamada alegou ser 

legitima a contratação dos serviços pela reclamante, bem como os débitos 

em atraso, quanto aos danos morais sustentou ausência de ato ilícito que 

gerasse o dever de indenizar, postulando pela improcedência dos 

pedidos. No mais relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

n. 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

355, I, do NCPC, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Assim, analisando os argumentos das partes e as provas 

produzidas, tenho que o pedido merece provimento. Alega o reclamante, 

que constatou a existência de registro negativo perante sistema de 

restrição ao crédito, o qual advindo de inscrição providenciada pela 

reclamada. Aduz, porém, que não realizou a contratação da qual 

proveniente o débito. A reclamada, por seu turno, limitou-se a alegar que 

houve a contratação e que o débito inscrito junto aos cadastros de 

proteção ao crédito é oriundo da falta de pagamento pelos serviços 

prestados, deixando, todavia, de juntar a documentação comprobatória da 

contratação. Na condição de grande empresa prestadora de serviços de 

telefonia, ressalte-se, lhe incumbia tal cautela, pois não se admite que 

disponibilize linhas telefônicas sem se precaver acerca da identificação e 

contratação, ainda que por telefone, do solicitante. Assim, não provada 

pela reclamada que devida á cobrança, reputo indevida àquela e passo a 

analisar a questão doravante apenas em relação aos danos morais. 

Nessa toada, a resolução passa pela consideração da responsabilidade 

objetiva da reclamada no caso em tela. É dizer, a responsabilidade da 

demandada dispensa a prova de culpa, bastando ao consumidor a 

demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal. A conduta 

ilícita da reclamada está demonstrada na documentação que acompanha a 

inicial (Id. 9117766), porquanto levou o registro em cadastro de restrição 

ao crédito o nome do reclamante, sem que este tenha firmado qualquer 

contratação a justificar o débito. O dano moral daí decorrente é o que se 

denomina dano moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a 

dispensar prova específica, consoante tranquila orientação 

jurisprudencial: Recurso Inominado nº 0021734-07.2012.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO 

ALVES DOS SANTOS Recorrido: OI S/A E M E N T A RECURSO 
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INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

– FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE 

PROVAS – TELAS DE SISTEMAS – SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE 

EVIDENCIADA – DEVER DE CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO 

NÃO OBSERVADO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR – RISCO 

DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS 

– INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, 

inciso VIII do CDC). Não sendo trazida tempestivamente para os autos 

cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, conclui-se 

pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das alegações 

autorais. Cópias de telas de sistemas de informática são insuficientes para 

comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, visto que 

apócrifos e sem certificação técnica. O prestador de serviços deve ser 

cauteloso e observar a Função Social do Contrato para que os terceiros 

de boa-fé não sejam prejudicados com os efeitos de suas negociações. 

Havendo fraude na celebração de contratos, encontra-se caracterizado o 

ato ilícito. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na 

condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). 4. No caso 

concreto, a condenação em indenização por danos morais, no valor de 

R$10.000,00, satisfaz ao caráter reparatório e repressor (STF RE 

447.584-7/RJ), servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 217340720128110001/2014, HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2014, 

Publicado no DJE 10/10/2014). Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite à reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar 

que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não logrou êxito aquela, todavia, 

na demonstração de tais excludentes. Nesses termos, tenho por 

caracterizado o dano moral indenizável, e considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O decote da pretensão, 

todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza 

a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de declarar a inexistência do 

débito impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto 

aos cadastros de proteção ao crédito, bem como condenar a parte 

reclamada ao pagamento em favor do reclamante, a título de danos morais, 

do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), considerando-se como tal a data do registro indevido. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. Jacob Sauer, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010934-50.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010934-50.2015.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. VI – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003061-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR BRESCANSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JACKSON PAZ (REQUERIDO)

 

Processo: 1003061-84.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista o retorno da correspondência (Id. 11763193). Sorriso/MT, 16 de 

fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000468-14.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 20 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 10H00MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 16 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004507-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GECIANA SIMAO DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 209 de 621



TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 08:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004510-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 13:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005143-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARIO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 08:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000493-27.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 20 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 10:40HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 16 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005143-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARIO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 08:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005144-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MYKE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006256-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATUSALEM NEGREIROS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 08:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006257-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATUSALEM NEGREIROS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 08:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006259-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 08:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006260-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 08:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006289-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

DECISÃO PROCESSO N. 1006289-33.2017.8.11.0040 (D) Forte no art. 320 

do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os 

seguintes documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - 

pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos 

em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único). Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006291-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

DECISÃO PROCESSO N. 1006291-03.2017.8.11.0040 (D) Forte no art. 320 

do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os 

seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou 

com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único). Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DANTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1000525-32.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 20 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 14:20HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 16 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000057-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: 1000057-68.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 23 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 17:20HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 16 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000057-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: 1000057-68.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 23 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 17:20HORAS para realização da audiência de conciliação. 

Sorriso/MT, 16 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006297-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY MIRANDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 10:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006299-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JULIANO PERES MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 10:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003886-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON CARDOSO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1003886-91.2017.8.11.0040 (J) I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

10199968), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. Jacob Sauer, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-04.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO LINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

8010271-04.2015.8.11.0040 (J) I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

10145610), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. Jacob Sauer, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006301-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JULIANO PERES MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 10:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006304-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 10:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006308-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UEDISON MANOEL ROSENO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 11:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003698-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEMAR DO NASCIMENTO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1003698-98.2017.8.11.0040 (J) Trata-se de reclamação proposta por 

GILDEMAR DO NASCIMENTO SOUSA, em face de AMERICEL S/A, 

relatando que não possui relação jurídica com a reclamada, entretanto 

constatou que seu nome incluso no cadastro de inadimplentes. Por tais 

fatos postula pela declaração de inexistência de débitos, exclusão do 

nome da reclamante do Sistema de Proteção ao Crédito e ainda pelos 

danos morais suportados. Inexitosa conciliação (ID. 10608308). Sobreveio 

a contestação, em que alegou a reclamada, preliminarmente a inépcia da 

inicial, informando ser o comprovante de residência juntado pelo 

reclamante inválido, devendo, portanto ser extinta a demanda. Quanto ao 

mérito aduz ser legitimo, agindo no regular exercício do seu direito, quanto 

a negativação do nome do reclamante. No que tange aos danos morais, 

aduziu inexistência de ato ilícito que gerasse dever de indenizar. 

Impugnada a contestação (Id. 10954720). A lide comporta julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Inicialmente afasto a inépcia da inicial 

arguida, pois a inépcia da inicial ocorre nas hipóteses contempladas pelo 

art. 330, § 1º, do NCPC, nenhuma delas suscitadas pela reclamada. De 

pronto passo a analise de mérito. A questão central reside ocorrência ou 

não de falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse 

particular não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Primeiramente calha destacar 

que reside a controvérsia dessa demanda na existência ou não de 

negócio jurídico entre as partes, consequentemente o débito impugnado e 

a legalidade da inscrição do nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes. Alega o reclamante, que constatou a existência de registro 

negativo perante sistema de restrição ao crédito, o qual advindo de 

inscrição providenciada pela reclamada. Aduz, porém, que não realizou a 

contratação da qual proveniente o débito. A reclamada, por seu turno, 

limitou-se a alegar que houve a contratação e que o débito inscrito junto 

aos cadastros de proteção ao crédito é oriundo da falta de pagamento 

pelos serviços prestados, juntou apenas contas em nome do reclamante 

(Ids. 10654174; 10654178; 10654180; 10654181 e 10654182), deixando, 

todavia, de juntar a documentação comprobatória da contratação. Na 

condição de grande empresa prestadora de serviços de telefonia, singela 
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seria tal comprovação, bastando apenas que juntasse contrato assinado 

pelo reclamante ou gravação de “Tele Venda”, da contratação de seus 

serviços. Tem-se, portanto, não comprovada a relação jurídica entre as 

partes, assim como os débitos impugnados, sendo ilegítima a inscrição do 

nome do reclamante. Assim, não provada pela reclamada que devida á 

cobrança, reputo indevida àquela e passo a analisar a questão doravante 

apenas em relação aos danos moais. Nessa toada, a resolução passa 

pela consideração da responsabilidade objetiva da reclamada no caso em 

tela. É dizer, a responsabilidade da demandada dispensa a prova de culpa, 

bastando ao consumidor a demonstração da conduta ilícita, do dano e do 

nexo causal. A conduta ilícita da reclamada está demonstrada na 

documentação que acompanha a inicial (Id. 9111081), porquanto levou o 

registro em cadastro de restrição ao crédito o nome do reclamante, sem 

que este tenha firmado qualquer contratação a justificar o débito. O dano 

moral daí decorrente é o que se denomina dano moral “in re ipsa”, ou 

decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova específica, consoante 

tranquila orientação jurisprudencial: Recurso Inominado nº 

0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS Recorrido: 

OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE SISTEMAS 

– SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – DEVER DE 

CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO OBSERVADO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – 

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

entre as partes, conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da 

verossimilhança das alegações autorais. Cópias de telas de sistemas de 

informática são insuficientes para comprovar a existência da relação 

jurídica entre as partes, visto que apócrifos e sem certificação técnica. O 

prestador de serviços deve ser cauteloso e observar a Função Social do 

Contrato para que os terceiros de boa-fé não sejam prejudicados com os 

efeitos de suas negociações. Havendo fraude na celebração de 

contratos, encontra-se caracterizado o ato ilícito. 2. O fornecedor ou 

prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela 

que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é 

presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 

179.301/SP). 4. No caso concreto, a condenação em indenização por 

danos morais, no valor de R$10.000,00, satisfaz ao caráter reparatório e 

repressor (STF RE 447.584-7/RJ), servindo, ainda, como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 217340720128110001/2014, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2014, Publicado no DJE 10/10/2014). Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite à reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não logrou êxito aquela, 

todavia, na demonstração de tais excludentes. Nesses termos, tenho por 

caracterizado o dano moral indenizável, e considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O decote da pretensão, 

todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza 

a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de: a) declarar a inexistência o 

negócio jurídico alegado, bem como o débito impugnado, devendo a parte 

reclamada cancelar o registro junto aos cadastros de proteção ao crédito; 

b) condenar a parte reclamada ao pagamento em favor do reclamante, a 

título de danos morais, do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), considerando-se como tal a data do 

registro indevido. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017. Jacob Sauer, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003740-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1003740-50.2017.811.0040 (J) Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95, a 

competência do Juizado Especial contempla o processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade. A causa em questão não pode ser 

solucionada sem a realização de perícia grafotécnica, de forma a se 

apontar ou não a autoria da reclamante com relação às assinaturas 

constantes nos documentos juntados pela reclamada. Não é possível, 

segundo os princípios da informalidade e da simplicidade, realizar juízo 

seguro a respeito de tal ponto, sem socorro ao conhecimento técnico 

especializado, uma vez que, se falsificação ocorreu, não é grosseira. 

Consoante o Enunciado 54 do FONAJE, “a menor complexidade da causa 

para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em 

face do direito material”. Daí que a causa se revela de instrução complexa, 

e por tal razão incompatível com o rito e princípios que norteiam os 

Juizados Especiais, consoante precedente da Turma Recursal deste 

Estado: RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATO DE ABERTURA DE 

CONTA. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA PRECISAR SE AS 

ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO PERTENCEM AO CONSUMIDOR. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 

EXTINÇÃO DE OFÍCIO. Havendo necessidade da realização de perícia 

grafotécnica para concluir que as assinaturas constantes do contrato de 

abertura de conta foram efetivamente falseadas, fato que torna a causa 

complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e 

julgar a demanda. (Recurso Cível Inominado nº 2689/2012, Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Valmir Alaércio 

dos Santos. j. 21.05.2013, unânime, DJe 17.06.2013). Ante o exposto, 

reputo inadmissível o procedimento especial, e por tal razão JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, 

da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006309-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANE SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 
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o dia 18 de ABRIL de 2018, às 11:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ALVES MOURA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000527-02.2018.8.11.0040 REQUERENTE: EDIMAR ALVES MOURA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, 

da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006310-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 11:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHOS ROMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1000901-52.2017.8.11.0040 (J) I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

10169636), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2017. Jacob Sauer, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006313-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA FILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 11:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001379-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE DO PRADO BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILDA PAIDA OAB - MT0017404A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRAINER CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

PAZINATO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1001379-60.2017.8.11.0040 (O) I - Homologo o acordo 

firmado pelas partes nestes autos (Id. 9945451), para que produza os 

efeitos legais e, nos termos do art. 922 do NCPC, defiro a suspensão do 

feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. II - Findo o prazo, deverá a exequente 

se manifestar independente de nova intimação, consignado desde já que a 

ausência de manifestação será entendida como cumprimento integral da 

obrigação. III – Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos. IV - Intimem-se. Sorriso/MT, 17 de dezembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006314-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA REINALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 13:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010497-09.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA ALBUQUERQUE DE LIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES OAB - MT0018326A 

(ADVOGADO)

KEINSTEIN ALBUQUERQUE DE LIRA OAB - AL0011360A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010497-09.2015.8.11.0040 REQUERENTE: ALDENIR DO NASCIMENTO 

SILVA REQUERIDO: VERA LUCIA ALBUQUERQUE DE LIRA I - 

Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a constar o feito como 

cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na forma 

do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
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dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização 

do débito com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela parte 

exequente (ID 10804591). V - Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006316-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PINHEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 13:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006317-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 13:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001949-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI LIDUINA WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIO PRECO CALCADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1001949-46.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 16 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006318-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDA MARIA RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 14:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006319-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS APARECIDO DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 14:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006320-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DA ROCHA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 14:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000727-77.2016.8.11.0040 REQUERENTE: RENATO PEREIRA MOTA 

REQUERIDO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA Tendo em 

vista o postulado pela parte reclamada no Id. 11784805, assiste razão ao 

reclamado, uma vez que compulsando os autos verifico que a intimação 

da audiência não foi realizada em tempo hábil para as devidas 

comunicações. Não obstante, constato que há necessidade de produção 

de prova em audiência para o julgamento, diante disso redesigno o ato 

para o dia 13 de março de 2018, às 13h20min. Cancelo o ato designado no 

Id. 11080019. Intimem-se as partes com as advertências legais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006321-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DA ROCHA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 
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reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 14:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006323-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELA DE JESUS COSTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 14:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006324-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELA DE JESUS COSTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de ABRIL de 2018, às 14:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL LIRAS FLAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000683-87.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ISRAEL LIRAS FLAGA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ULDA SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000641-38.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ULDA SOUSA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Em que pese a argumentação 

da reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de 

prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este magistrado que a 

permanência - ao menos por ora - do nome da reclamante em cadastro de 

inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui outras 

anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente pressuposto 

essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR 

PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de hipossuficiência do 

reclamante, bem como a facilidade de a parte reclamada comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com 

as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELE NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000685-57.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JUCIELE NASCIMENTO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NONATO DE SOUSA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000690-79.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO NONATO DE SOUSA 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARLLA JAQUELINE MARIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - 012.171.901-47 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 
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1000694-19.2018.8.11.0040 REQUERENTE: KARLLA JAQUELINE MARIANI 

REPRESENTANTE: RAFAEL WASNIESKI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito em relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará prejuízos, decorrentes da 

suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica no endereço 

da parte reclamante. Por outro lado, tem-se que a reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Com tais ponderações, e atento ao preenchimento 

dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada que 

suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, a cobrança impugnada pela parte 

reclamante, até o julgamento final da ação, estando consequentemente 

vedada a prática de qualquer ato em decorrência de seu não pagamento, 

tal como a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante ou o registro do débito em 

cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento da decisão. III - Tendo em 

vista a verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a reclamante, observando-se a audiência designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006251-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANA DENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006251-21.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RAIANA DENTI REQUERIDO: 

UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à tutela de urgência pretendida, 

verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito em relação 

jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, na medida em que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie, em 05 (cinco) dias 

úteis, a suspensão da inscrição impugnada, até o julgamento final da ação, 

sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de 

registro indevido (NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência do reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000419-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIZ TREMEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000419-70.2018.8.11.0040 REQUERENTE: LEONARDO LUIZ TREMEA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I – No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos com a indevida 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e 

urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para efeito de: a) determinar que a 

parte reclamada proceda, em 05 (cinco) dias, a exclusão do nome da 

parte reclamante dos serviços de proteção ao crédito, em razão dos 

débitos impugnados nestes autos. Determino, ainda, que a reclamada se 

abstenha de efetuar novos registros nos cadastros de proteção ao 

crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 

297); b) obrigar a reclamada implementar o desconto ofertado nas 

mensalidades próximas do curso, igualmente sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$1.000,00 (um mil reais) por cada 

mês que deixar de conceder o desconto. III - Tendo em vista a 

verossimilhança acima apontada e a condição de hipossuficiência da parte 

requerente, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

inverdade do alegado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte 

no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005966-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005966-28.2017.8.11.0040 REQUERENTE: OSMAR DE SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - No que tange à tutela de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida 

restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta plenamente 

reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 217 de 621



Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOY CAMPOS ALCOFORADO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000539-16.2018.8.11.0040 REQUERENTE:  ELOY CAMPOS 

ALCOFORADO FILHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 

320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou 

com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000540-98.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ZELINA MARIA DE OLIVEIRA 

SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON SOUSA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000542-68.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MAICON SOUSA MACHADO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CLARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000547-90.2018.8.11.0040 REQUERENTE: IVAN CLARO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000549-60.2018.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS 

CARNEIRO DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE BARBOSA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000566-96.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JOSIENE BARBOSA ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELCILENE SANTOS PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000572-06.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ELCILENE SANTOS PACHECO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA MEDINA DORNAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000663-96.2018.8.11.0040 REQUERENTE: NATALINA MEDINA DORNAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000667-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000667-36.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ADRIANO ALVES MORAES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a 

parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial 

com os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu 

nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES GARDENIA SILVA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000672-58.2018.8.11.0040 REQUERENTE: TAMIRES GARDENIA SILVA DE 

AGUIAR REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, 

intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000669-06.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JOSE ANTONIO OLIVEIRA 

SALES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARCHESINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000677-80.2018.8.11.0040 REQUERENTE: RODRIGO MARCHESINI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIESSICA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000679-50.2018.8.11.0040 REQUERENTE: DIESSICA FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, 
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c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000681-20.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIA PEREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000684-72.2018.8.11.0040 REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE RIBEIRO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000686-42.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ELAINE RIBEIRO FERNANDES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000689-94.2018.8.11.0040 REQUERENTE: CLEIDE DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei 

n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000215-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES TERTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE ANTONELLI SCHWAAB (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000215-26.2018.8.11.0040 EMBARGANTE: MOISES TERTO 

EMBARGADO: VICENTE ANTONELLI SCHWAAB Em que pesem as 

alegações da parte reclamante (Id. 11609427), registro que o veículo 

penhorado estava na posse da parte executada (Processo nº 

1003037-56.2016.811.0040) quando da apreensão pelo Sr. Oficial de 

Justiça, sendo que naquele feito se discute a tradição do bem. Demais 

disso, acerca do perigo de dano e urgência na medida, o embargante não 

comprovou qualquer modificação fática diversa daquela já considerada na 

decisão proferida no Id. 11555795, razão pela qual indefiro a pretensão. 

Retornem os autos à Secretaria. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-22.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JOSE HOLLEVEGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010231-22.2015.8.11.0040 REQUERENTE: VALMIR JOSE HOLLEVEGER 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – Atendidas as exigências estabelecidas no art. 

463 da CNGC e nada havendo a indicar que a parte recorrente não faça 

jus ao benefício, defiro a assistência judiciária gratuita postulada pela 

reclamante. II - Tempestivo (Id. 9179810), recebo o recurso inominado (Id. 

980839), apenas no efeito devolutivo. III - Já apresentadas as 
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contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003091-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LEOPOLDINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1003091-22.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JANAINA LEOPOLDINA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A I - Certificada a 

intempestividade (Id. 10767940), deixo de receber o recurso interposto no 

Id. 9588882 . II - Cumpra-se integralmente a sentença proferida no Id. 

9203973. III – Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-54.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BOANERGES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN OSMAR DA ROCHA OAB - MT0004297A-B (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010268-54.2012.8.11.0040 REQUERENTE: BOANERGES COSTA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. I – Tempestivo (Id. 9645460), recebo o 

recurso inominado (Id. 5563436), apenas no efeito devolutivo. II - Já 

decorrido prazo para apresentação das contrarrazões (Id. 10906104), 

remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-24.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVINO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010356-24.2014.8.11.0040 REQUERENTE: EDEVINO DE SIQUEIRA 

REQUERIDO: OI S.A I – Tempestivo (Id. 5011720), recebo o recurso 

inominado (Id. 4651802), nos efeitos devolutivo e suspensivo, este último a 

bem de evitar dano irreparável à parte recorrente, na medida em que 

ausente urgência extrema da recorrida no recebimento do valor da 

condenação. II - Já decorrido o prazo para apresentação das 

contrarrazões (Id. 10906287), remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA TEREZA BARBOSA DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000089-10.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CARINA TEREZA BARBOSA 

DA CONCEICAO COSTA REQUERIDO: CLARO S/A I - Nos termos do art. 

463 da CNGC, a concessão da assistência judiciária gratuita está 

condicionada à apresentação da declaração a que alude o art. 3º, §2º, da 

Lei Estadual n.º 7.603/01 (declaração da (s) parte (s), sob as penas da lei, 

no sentido de que não podem prover as custas do processo sem 

privar-se do necessário à sua subsistência). II - Assim sendo, intime-se a 

recorrente para que providencie o atendimento do requisito acima indicado 

ou o recolhimento das custas de preparo do recurso, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de deserção. III – Decorrido o prazo acima, com ou 

sem manifestação, retornem os autos conclusos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002166-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FELIX MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1002166-89.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DANIEL FELIX MARTINS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Tempestivo (ID 10733904), 

recebo o recurso inominado (ID 10128672), nos efeitos devolutivo e 

suspensivo, este último a bem de evitar dano irreparável à parte 

recorrente, na medida em que ausente urgência extrema da recorrida no 

recebimento do valor da condenação. Já apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002167-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZETE VILHALBA CENTURION SCHVINN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1002167-11.2016.8.11.0040 REQUERENTE: HELIZETE VILHALBA 

CENTURION SCHVINN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - Nos termos do art. 463 da CNGC, a 

concessão da assistência judiciária gratuita está condicionada à 

apresentação da declaração a que alude o art. 3º, §2º, da Lei Estadual n.º 
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7.603/01 (declaração da (s) parte (s), sob as penas da lei, no sentido de 

que não podem prover as custas do processo sem privar-se do 

necessário à sua subsistência). II - Assim sendo, intime-se a recorrente 

para que providencie o atendimento do requisito acima indicado ou o 

recolhimento das custas de preparo do recurso, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de deserção. III - Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003267-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO TEODORO DE MEDEIROS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1003267-98.2016.8.11.0040 REQUERENTE: GILBERTO TEODORO DE 

MEDEIROS FILHO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A I - Certificada a 

intempestividade (Id. 100997838), deixo de receber o recurso interposto 

no (Id. 9659349) isso porque, o sistema registrou ciência da intimação da 

sentença para a reclamante no dia 08/08/2017 findando-se o prazo no dia 

18/08/2017, ao passo em que a recorrente interpôs o recurso no dia 

29/08/2017, e mesmo com a justificativa do (Id. 9659358) da mesma forma 

o recurso estaria intempestivo. II – Assim, cumpra-se integralmente a 

sentença proferida no Id. 9211883. III – Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003264-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CARLOS DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1003264-46.2016.8.11.0040 REQUERENTE: GILBERTO CARLOS DE 

SANTANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Certificada a 

intempestividade (Id. 10999313), deixo de receber o recurso interposto no 

(Id. 9659123) isso porque, o sistema registrou ciência da intimação da 

sentença para a reclamante no dia 08/08/2017 findando-se o prazo no dia 

18/08/2017, ao passo em que a recorrente interpôs o recurso no dia 

29/08/2017, e mesmo com a justificativa do (Id. 9659116) da mesma forma 

o recurso estaria intempestivo. II – Assim, cumpra-se integralmente a 

sentença proferida no Id. 9211365. III – Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010592-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010592-05.2016.8.11.0040 REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO COSTA 

DA SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A I - Tempestivo (Id. 11029313), 

recebo o recurso inominado (Id. 9590779), nos efeitos devolutivo e 

suspensivo, este último a bem de evitar dano irreparável à parte 

recorrente, na medida em que ausente urgência extrema da recorrida no 

recebimento do valor da condenação. II - Intime-se a parte recorrida para 

apresentação das contrarrazões, em 10 (dez) dias (Lei n.º 9.099/95, art. 

42, §2º). III - Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e 

remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000613-07.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARCO AURELIO BANFI 

REQUERIDO: OI S/A I - Certificada a intempestividade (Id. 11050153), deixo 

de receber o recurso interposto no Id. 10147961. II - Cumpra-se 

integralmente a sentença proferida no Id. 9703910. III – Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003411-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMILDA CAMPOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1003411-72.2016.8.11.0040 AUTOR: ROSEMILDA CAMPOS DE OLIVEIRA 

RÉU: OI MOVEL S.A I - Tempestivo (Id. 9810669), recebo o recurso 

inominado (Id. 9582221), nos efeitos devolutivo e suspensivo, este último a 

bem de evitar dano irreparável à parte recorrente, na medida em que 

ausente urgência extrema da recorrida no recebimento do valor da 

condenação. II - Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003362-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1003362-31.2016.8.11.0040 REQUERENTE: SILVANA ALVES DE SOUZA 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I – Atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada havendo a indicar que a parte 

recorrente não faça jus ao benefício, defiro a assistência judiciária gratuita 

postulada pela reclamante. II - Tempestivo (Id. 9778832), recebo o recurso 

inominado (Id. 9683584), nos efeitos devolutivo e suspensivo, este último a 

bem de evitar dano irreparável à parte recorrente, na medida em que 

ausente urgência extrema da recorrida no recebimento do valor da 

condenação. III - Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003504-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

KARINE INES BERNA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIUVANA DE SOUZA SALOMAO OAB - MS9882 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1003504-35.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JOAO BATISTA DE SOUZA, 

KARINE INES BERNA DE SOUZA REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. I 

– Tempestivo (Id. 11066874), recebo o recurso inominado (Id. 9931048), 

nos efeitos devolutivo e suspensivo, este último a bem de evitar dano 

irreparável à parte recorrente, na medida em que ausente urgência 

extrema da recorrida no recebimento do valor da condenação. II - Já 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010511-27.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANI ELIS GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO)

ANA CAROLINA NOGUEIRA OAB - SP309731 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010511-27.2014.8.11.0040 REQUERENTE: GLEICIANI ELIS GRAMKOW 

REQUERIDO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA I – 

Atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada 

havendo a indicar que a parte recorrente não faça jus ao benefício, defiro 

a assistência judiciária gratuita postulada pela reclamante. II - Tempestivo 

(Id. 9801044), recebo o recurso inominado (Id. 8319060), apenas no efeito 

devolutivo. III - Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003082-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1003082-60.2016.8.11.0040 REQUERENTE: GENILSON SANTOS 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. I – Atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada havendo a indicar que a parte 

recorrente não faça jus ao benefício, defiro a assistência judiciária gratuita 

postulada pela reclamante. II - Tempestivo (Id. 9880242), recebo o recurso 

inominado (Id. 9838181), apenas no efeito devolutivo. III - Já apresentadas 

as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010057-76.2016.8.11.0040 REQUERENTE: CLAUDECI RODRIGUES 

REQUERIDO: OI S.A I – Tempestivo (Id. 10118944), recebo o recurso 

inominado (Id. 7973443), nos efeitos devolutivo e suspensivo, este último a 

bem de evitar dano irreparável à parte recorrente, na medida em que 

ausente urgência extrema da recorrida no recebimento do valor da 

condenação. II - Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002343-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOVAIME CARMEM BARPI SALMORIA (REQUERENTE)

AMILQUI SALMORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1002343-53.2017.8.11.0040 REQUERENTE: AMILQUI SALMORIA, LOVAIME 

CARMEM BARPI SALMORIA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS I – 

Atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada 

havendo a indicar que a parte recorrente não faça jus ao benefício, defiro 

a assistência judiciária gratuita postulada pela reclamante. II - Tempestivo 

(Id. 10326853), recebo o recurso inominado (Id. 10271139), nos efeitos 

devolutivo e suspensivo, este último a bem de evitar dano irreparável à 

parte recorrente, na medida em que ausente urgência extrema da 

recorrida no recebimento do valor da condenação. III - Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ROSINEIDE GOMES MEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001597-88.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LOURDES ROSINEIDE GOMES 

MEIRA SILVA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I – Tempestivo (Id. 

10261920), recebo o recurso inominado (Id. 9875363), nos efeitos 

devolutivo e suspensivo, este último a bem de evitar dano irreparável à 

parte recorrente, na medida em que ausente urgência extrema da 

recorrida no recebimento do valor da condenação. II - Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000724-88.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOSE SILVA CABRAL 

REQUERIDO: OI S.A I - Tempestivo (Id. 11096575), recebo o recurso 

inominado (Id. 10516246), nos efeitos devolutivo e suspensivo, este último 

a bem de evitar dano irreparável à parte recorrente, na medida em que 

ausente urgência extrema da recorrida no recebimento do valor da 

condenação. II - Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEUCIENE REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000907-59.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GEUCIENE REIS DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I I - Tempestivo (Id. 10459436), recebo o 

recurso inominado (Id. 10125365), nos efeitos devolutivo e suspensivo, 

este último a bem de evitar dano irreparável à parte recorrente, na medida 

em que ausente urgência extrema da recorrida no recebimento do valor da 

condenação. II - Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

à Turma Recursal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 176589 Nr: 6975-42.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 Intimação do advogado do denunciado, Dr. Dener Felipe Felizardo, para 

que no prazo de 05 (cinco)dias apresente alegações finais nos presentes 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 182616 Nr: 10638-96.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO MENDES 

FIGUEIREDO - OAB:5390/MS

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO, DR. FABIO RICARDO 

MENDES FIGUEIREDO, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE A 

RESPOSTA A ACUSAÇÃO NOS PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 130676 Nr: 5681-23.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GODOY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/0

 Vistos etc.

Preliminarmente, anoto que o regime atual do cumprimento de pena do 

reeducando é o semiaberto, fls. 92/93.

Considerando que o reeducando compareceu para a realização da 

audiência admonitória (fl. 87), em posse de uma porção de substancia 

análoga a maconha, conforme se observa do Termo Circunstanciado de 

Ocorrência nº 10981-92.2017.811.0040, Código 18346, em andamento na 

Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, conforme 

cópia em anexo, procedo a REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME de 

cumprimento de pena do reeducando ADRIANO GODOY DE OLIVEIRA, 

passando para o FECHADO.

Expeça-se mandado de prisão.

Designo audiência de justificação para o dia 6 de março de 2018, às 13h.

Intime-se e requisite-se o reeducando.

Cientifiquem-se o MPE e a DPE.

Às providências, cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 186622 Nr: 2054-06.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Diante do exposto, homologo o auto de prisão em flagrante e, com fulcro 

no artigo 311 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DARCI 

RODRIGUES DE LIMA, com qualificação nos autos, já que presentes os 

requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo 

Penal.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE 

PRISÃO.Comunique o juízo da 1.ª Vara Criminal desta Comarca na qual 

tramita o executivo de pena n.º 627-18.2011.811.0040.Face a resolução 

137 do CNJ e Provimento 28/2012 da CGJ/MT, DETERMINO, que o(a) 

Gestor (a) Judicial promova a inclusão do mandado de prisão no BNMP, 

por intermédio do Sistema Apolo no prazo de 24 horas, devendo constar 

mandado já cumprido, face a conversão da prisão em flagrante do 

indiciado para prisão preventiva, conforme dispõe o art. 3º, § 2º, da 

Resolução 137 do CNJ .Saem os presentes devidamente intimados e o 

autuado cientificado. Não havendo óbice na utilização de sistema de 

gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, 

declarações e entrevistas foram captadas em áudio e vídeo, cuja mídia 

digital encontra-se arquivada no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Tárik 

Ferreira, assessor de gabinete, digitei.Anderson CandiottoJuiz de 
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DireitoÉlide Manzini de CamposPromotora de JustiçaJosé Francisco de 

Azevedo PontesOAB/MT 8.502-BDarci Rodrigues de LimaAutuado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 171325 Nr: 4176-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GUERRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 184190 Nr: 292-52.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR BERTOLDO - 

OAB:17944/O

 Processo: 292-52.2018.811.0040 (Código 184190)

VISTO/KP.

Destarte, considerando o conflito de pauta de audiências com a 1ª Vara 

Criminal (atuação do mesmo membro da DPE bem como Promotor de 

Justiça), redesigno a oralidade em comento para o dia 26/09/2018, às 

14:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 9 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 184293 Nr: 373-98.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19154, ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa, 

considerando a certidão de fls. 132, a fim de que apresente resposta à 

acusação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163831 Nr: 11422-10.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA MESQUITA DE LIMA ALMEIDA, 

TAINARA SALLY REIS PAES, itamar de jesus oliveira, GUILHERME 

VINICIUS BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14068 B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANA DE LIMA, 

para devolução dos autos nº 11422-10.2016.811.0040, Protocolo 163831, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133524 Nr: 7181-27.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO MAICON DUTRA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 Processo: 7181-27.2015.811.0040 (Código 133524)

Vistos/KP

Acolho cota ministerial de fl. 68, para tanto, determino a intimação do réu 

para que junte ao processo em epígrafe comprovante de endereço ou 

declaração de trabalho que comprove sua residência no município de 

Matupá-MT.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 8 de fevereiro de 2018.

ANDERSSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 180243 Nr: 9272-22.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Certifico e dou fé que deixei de expedir o mandado de intimação da 

testemunha de defesa DAGMAR PAULO FERREIRA, haja vista a certidão 

de fls. 73, referente a não localização desta, por insuficiência de 

endereço.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 83980 Nr: 3124-05.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO GOLLER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 3124-05.2011.811.0040 (Código 83980) VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia e 

manifestação do MPE quanto à mesma, estando o feito apto ao seu 

saneamento e incursão na fase eminentemente probatória. Destarte, não 

sendo o caso de absolvição sumária face não incidência das hipóteses do 

artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et seq, ambos do CPP, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/09/2018 às 

15:00 horas. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos 

limites territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para 

comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena 

de: condução coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa 

da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de desobediência ex vi 

exegese dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência 

do respectivo mandado judicial de intimação. Requisite à respectiva 

autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e comunique o referido 

chefe de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva 

da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. Já para 

as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 
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de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que o(a) diligente 

gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, 

observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-Ass, 

respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha procedimental 

ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. Cumpra, providenciando e expedindo 

o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 8 de fevereiro de 2018. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Decisão

Vistos.Pelo ofício n. 245/2007, como se vê à fl. 04, o Cartório do 1º Ofício, 

com base no artigo 19, § 1º, da Lei n. 6.766/79, encaminhou impugnação 

ao pedido de registro do loteamento "Parque da Mata", impugnação essa 

da lavra da Sra. Maria Aparecida dos Santos Cozer. A referida 

impugnação, juntada às fls. 13/24, salienta a inexistência de audiência 

pública para a oitiva da população, a necessidade de aprovação do 

estudo de vizinhança em momento anterior ao da expedição de decreto 

que autoriza o empreendimento, de modo que todos os projetos 

preliminares sejam apresentados ao Juízo Administrativo, a existência de 

crime ambiental, a verificação de edificações e intervenção na área em 

momento anterior à aprovação definitiva e registro em cartório, a 

propositura de ação civil pública e ação popular em face do loteamento e 

planilha de custos sem aval da municipalidade. Assim, pede liminarmente a 

suspensão do procedimento administrativo de aprovação do loteamento e, 

no mérito, o seu cancelamento. Juntou os documentos de fls. 25/123.O 

Município de Tangará da Serra-MT manifestou às fls. 130/131, alegando, 

em síntese, que revogou o decreto autorizativo do empreendimento.Juntou 

os documentos de fls. 132/172.A empresa BRDU SPE PARQUE DA MATA 

LTDA., à fl. 174, manifesta que se mostra desnecessário apresentar 

resposta à impugnação em razão da revogação dos decretos 

autorizativos, de modo que resta prejudicado o pedido de registro.Juntou 

os documentos de fls. 174/184.À fl. 186 se encontra a devolução dos 

emolumentos pelo cancelamento do pedido de registro do loteamento.O 

procedimento de requerimento de registro é visto às fls. 187/477.O 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, às fls. 479/481, manifestou 

pela extinção do feito pela perda do objeto.Às fls. 483/502, a empresa 

BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA. junta novamente a manifestação de 

fl. 174. É o relatório.Sem delongas, o Decreto n. 423, de 01 de dezembro 

de 2017, como visto à fl. 171, revogou os Decretos n. 345, de 09 de 

outubro de 2017, e n. 371, de 10 de novembro de 2017, justamente 

aqueles que aprovavam o loteamento "Parque da Mata", como se vê às fls. 

191/196.Dentro desse contexto, a própria loteadora manifestou no sentido 

de que resta prejudicado o pedido de registro, com o requerimento de 

devolução dos emolumentos (fl. 174), o que, inclusive, já se deu (fl. 

186).Ou seja: seja pela revogação do decreto autorizativo, seja pela 

manifestação expressa da loteadora, no sentido de restar prejudicado o 

pedido de registro, com a devolução dos emolumentos, a verdade é que 

não há mais objeto para a impugnação em curso. Afinal, uma vez que a 

impugnação busca impedir o registro do loteamento e esse registro não 

mais ocorrerá, independentemente do motivo, não há interesse para que 

persista a análise do pleito.Não custa ressaltar que, conforme 

interpretação do artigo 17 c/c o artigo 15, ambos do CPC, o interesse é 

condição para se postular, inclusive, na seara administrativa.Posto isso, 

JULGO EXTINTA a vertente impugnação, por conta de perda de objeto, 

haja vista que o pedido para registro do loteamento fora cancelado por 

conta da revogação do decreto autorizativo. P.I.C. COMUNIQUE-SE ao 

Cartório do 1º Ofício. CIÊNCIA ao MPE. Após a preclusão, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 247460 Nr: 14720-28.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA. - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico que foi interposto recurso de apelação às fls. 119/125 pela parte 

requerida. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e 

diante da vigência do Código de Processo Civil/2015, intimo os advogados 

da parte autora para que apresentem as contrarrazões, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 167510 Nr: 7690-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA DECOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COSTA ALVARES 

SILVA - OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRAKLEIM - 

OAB:OAB/MT 12.066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14490

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

266/266-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de 

quinze dias, manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo 

Contador Judicial às fls. 267/268-verso, oportunidade em que a parte 

executada, se não discordar do cálculo e houver parcela restante, deverá 

depositar eventual débito remanescente, sob pena de penhora "on line".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262272 Nr: 26447-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. DE JESUS SILVA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 34 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito. Caso pretenda a busca de bens 

(penhora/arresto) deverá promover a complementação das diligências no 

valor de R$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais) devendo a respectiva 

guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> 

D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Diogo Luiz Mazzutti, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 216825 Nr: 7344-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNI SAT - TANGARA DA SERRA, EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 229/232.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213708 Nr: 5038-83.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HENRIQUE SOITO - 

OAB:114.089 RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação à fl. 107 pela parte autora. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203157 Nr: 17234-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO A. SANTOS - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 70-verso e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, bem como para que promova a complementação das 

diligências no valor de R$ 587,84 (Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e 

Oitenta e Quatro Centavos) devendo a respectiva guia de pagamento ser 

extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o 

Oficial de Justiça Marcos Antonio Detoffol, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 251652 Nr: 18045-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça à fl. 37-verso e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, bem como para que promova a complementação das 

diligências no valor de R$ 1.653,30 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Três 

Reais e Trinta Centavos) devendo a respectiva guia de pagamento ser 

extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o 

Oficial de Justiça Marcos Antonio Detoffol, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249245 Nr: 16024-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 40-verso e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, bem como para que promova a complementação das 

diligências no valor de R$ 661,32 (Seiscentos e Sessenta e Um Reais e 

Trinta e Dois Centavos) devendo a respectiva guia de pagamento ser 

extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o 

Oficial de Justiça Marcos Antonio Detoffol, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 161486 Nr: 12138-94.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ ARIO PADUAN, SILVIA DE 

FÁTIMA OLIVIEIRA PADUAN, JOSÉ VINICIUS DE OLIVIERA PADUAN, ANA 

PAULA DE OLIVEIRA PADUAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 53, Inciso II-CNGC, impulsiono os presentes autos 

ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte 

autora, acerca da penhora realizada por termo nos autos, bem como para 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 59245 Nr: 901-73.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGR, EGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Desse modo, deferido o pedido formulado, no que tange a 

penhora on line, conforme se verifica nos detalhamentos de ordem judicial 

de bloqueio de valores, esta restou infrutífera, assim, proceda-se com a 

juntada aos autos das informações negativas.No mais, tendo em vista que 

também foi pleiteado a penhora de valor depositado na Caixa Econômica 

Federal a título de FGTS/PIS, DEFIRO o respectivo pedido. Afinal, já decidiu 

nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:“(...) 1 – Este Tribunal 

Superior entende ser possível a penhora de conta vinculada do FGTS (e 

do PIS) no caso de execução de alimentos. É que, em casos tais, há 

mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada a 

incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

dignidade da pessoa humana. A orientação jurisprudencial das Turmas de 

Direito Privado desta Corte é na verdade de se admitir o bloqueio da conta 

relativa ao FGTS para a garantia do pagamento da obrigação alimentar, 

segundo as peculiaridades do caso concreto (...)” (STJ, REsp nº 

1.034.295/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Des. Convocado TJRS, DJ: 
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15.09.2009)Posto isso:I – OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, PROMOVA o bloqueio de eventual quantia 

depositada em nome da parte executada a título de FGTS/PIS, até o 

montante executado, e a sua transferência para a conta única do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.a) Em seguida, intime-se a parte 

executada da penhora eventualmente realizada, consignando o prazo de 

15 (quinze) dias para manifestação.b) Caso a parte executada não 

apresente irresignação e uma vez transferido o valor para a conta única, 

expeça-se alvará para o levantamento do valor em favor da parte 

exequente.II – Caso as informações acima sejam negativas, INTIME-SE a 

parte exequente, por intermédio de sua procuradora, para, no prazo legal, 

indicar bens passíveis de constrição.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 164527 Nr: 2482-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACMI, ACMI, PML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:16.240 - MT

 Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, para que no 

prazo legal, providencie o resumo da petição inicial, contendo somente o 

indispensável à finalidade do ato, com o nome das partes, o relato da 

matéria de fato, terminologia concisa e adequada, evitando-se expor a 

intimidade das partes envolvidas, devendo remeter para o e-mail desta 

Secretaria, ts.2civel@tjmt.jus.br, devidamente identificado com o código do 

processo, para posterior confecção do Edital de Citação.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 23827 Nr: 3823-29.2003.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA LIMA COSTA RODRIGUES, GABRIELA LIMA 

COSTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDOMIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE AVILA - OAB:5367/O, JONAS COELHO DA 

SILVA - OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 

OAB/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT, RUBIANE 

KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133537 Nr: 3504-80.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVFC, MSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 158525 Nr: 7118-25.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCVDA, ACVDA, IKVQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 159936 Nr: 9328-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IP, OSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, aportar aos 

autos as certidões negativas de débitos fiscais, devidamente atualizadas, 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Após, devidamente certificado, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18353 Nr: 851-23.2002.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRDS, RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR, para 

devolução dos autos nº 851-23.2002.811.0055, Protocolo 18353, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 59247 Nr: 903-43.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGR, EGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o respectivo pedido. Afinal, já decidiu nesse sentido o Superior 

Tribunal de Justiça:“(...) 1 – Este Tribunal Superior entende ser possível a 

penhora de conta vinculada do FGTS (e do PIS) no caso de execução de 

alimentos. É que, em casos tais, há mitigação do rol taxativo previsto no 
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art. 20 da Lei 8.036/90, dada a incidência dos princípios constitucionais da 

proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. A orientação 

jurisprudencial das Turmas de Direito Privado desta Corte é na verdade de 

se admitir o bloqueio da conta relativa ao FGTS para a garantia do 

pagamento da obrigação alimentar, segundo as peculiaridades do caso 

concreto (...)” (STJ, REsp nº 1.034.295/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 

Des. Convocado TJRS, DJ: 15.09.2009)Posto isso:I – OFICIE-SE à Caixa 

Econômica Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, PROMOVA o 

bloqueio de eventual quantia depositada em nome da parte executada a 

título de FGTS/PIS, até o montante executado, e a sua transferência para a 

conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.a) Em seguida, 

intime-se a parte executada da penhora eventualmente realizada, 

consignando o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.b) Caso a 

parte executada não apresente irresignação e uma vez transferido o valor 

para a conta única, expeça-se alvará para o levantamento do valor em 

favor da parte exequente.II – Caso as informações acima sejam negativas, 

INTIME-SE a parte exequente, por intermédio de sua procuradora, para, no 

prazo legal, indicar bens passíveis de constrição.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235680 Nr: 2125-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 254200 Nr: 20009-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I - DECRETO a revelia da requerida Jucelia de Oliveira, nos 

termos do art. 344, do CPC. II - INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

pretendido pelo requerente, considerando, nesta oportunidade, a ausência 

do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 

300 do CPC, para tanto, dando prosseguimento ao feito:III - DESIGNO 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 24/05/2018, às 

16h00mim.Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a 

audiência acima designada, consignando que o não comparecimento ou 

havendo a recusa à depor, ficará sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, 

CPC), bem como, para querendo apresentar o rol de testemunhas, nos 

termos do art. 450, do CPC.Consigno que cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.A 

intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 184546 Nr: 2379-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADADO, GAO, NADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Posto isso, indefiro o petitório de fls. 47/48 e, dando prosseguimento ao 

feito, DETERMINO:a) o bloqueio e penhora via BancenJud de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias do executado, 

levando em consideração que o dinheiro é a primeira opção para fins de 

penhora, a fim de garantir a satisfação da obrigação, para tanto, 

proceda-se com a juntada aos autos das informações de detalhamento da 

ordem judicial de bloqueio de valores parcialmente frutífera. a1) INTIME-SE 

a parte executada acerca do bloqueio de valores realizado nos autos, 

consignando o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.a2) Caso a 

parte executada não apresente irresignação e uma vez transferido o valor 

para a conta única, EXPEÇA-SE alvará para o levantamento do valor em 

favor da parte exequente.b) OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome do executado na lista 

de registros da SERASA e do SPC em virtude do débito alimentar do 

presente feito.c) EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto 

do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.d) 

Por fim, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos bens que 

guarnecem a residência do executado, consignando que caso não seja 

encontrado bens passíveis de penhora o Sr. Oficial de Justiça deverá 

proceder com a descrição dos bens existentes na residência do 

executado, nos termos do §1º, do art. 836 do CPC.d1) Em caso de 

penhora de bens, intime-se a parte executada, consignando o prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação.d2) Caso negativa a penhora de bens, 

intime-se a parte exequente para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172264 Nr: 13896-74.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SVMDS, TRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHOS - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O feito prosseguirá pelo rito da expropriação, desse modo, considerando 

que até a presente data o executado não restou intimado, a intimação 

através de edital, é medida que se impõe.

Posto isso, INTIME-SE o devedor, através de edital, para pagar em 15 

(quinze) dias, e em caso de não pagamento voluntário no prazo, incidirá 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido 

de custas e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º).

Não havendo pagamento, no prazo legal, se faz necessária à nomeação 

de curador especial.

Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código 

de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador 

da UNIJURIS, para querendo, apresentar impugnação, nos termos do art. 

525 do CPC.

Proceda a Sra. Gestora com o necessário para a devida vinculação do 

valor bloqueado e consequente transferência à conta do procurador da 

exequente (fl. 84-v).

Após, venham-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 200985 Nr: 15494-29.2015.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO PAULO-SP 35ª VARA CIVEL, DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, APARECIDO DE LIRA RAMOS, JOSÉ HENRIQUE 

CARDOSO ABRAHÃO, ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO, VALTENIR 

JOÃO RIGON, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, MARIA 

FRANCISCA FERRO DE RAMOS, FRANKLIN DIAS MARCIAL, DILIAN 

COSTA OLIVEIRA RIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS 

MANZANO JUNIOR - OAB:8688, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:322.674/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:6079-MT, PEDRO 

MARCELO SIMONE - OAB:3937 MT, ROGERIO CAPOROSSI SILVA - 

OAB:MT-6183, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Certifico que, haja vista a indicação de data para a realização da perícia 

em fls. 336/337 pelo perito, intimo as partes de que será ela iniciada na 

data de 8/3/2018, às 9h, no fórum desta comarca, localizado na Avenida 

Presidente Tancredo de Almeida Neves, n.º 1230N, Jardim Mirante. 

Certifico ainda que, referida perícia visa localizar e avaliar os imóveis 

matriculados sob os números 20308 e 16.630A (fls. 302/318).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272081 Nr: 2768-18.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO ARRUDA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDINHO COLUSSI - OAB:4722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 18, a requerente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 335,45 

(trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), da taxa 

judiciária no valor de R$ 129,19 (cento e vinte e nove reais e dezenove 

centavos), ambos a serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, 

totalizando o valor de R$ 464,64 (quatrocentos e sessenta e quatro reais 

e sessenta e quatro centavos), e, por fim, dos emolumentos da 

distribuição e contadoria no valor de R$ 100,45 (cem reais e quarenta e 

cinco centavos), a serem depositados na conta 104126-6, agência 

1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04. Dessa forma, intimo-a para que efetue o pagamento de 

tais taxas, no prazo de 5 dias, devendo juntar os comprovantes nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185218 Nr: 2846-17.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO STRANIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXICASE MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR RODRIGUES DE 

VARGAS - OAB:5881-A, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:OAB/RS: 

77.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Certifico que, tendo em vista a determinação judicial de fl. 178, procedo a 

intimação do advogado da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder ao preparo da Carta Precatória expedida à Comarca de 

Comodoro para intimação do autor, a fim de prestar depoimento pessoal, 

juntado a guia devidamente recolhida aos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199567 Nr: 14482-77.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMASA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CAROLINE 

BRUSTOLIN - OAB:19378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 200/209 apresentados 

pelo requerente são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo a 

requerida para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232489 Nr: 21506-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG MAIA TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 881,76 (oitocentos e oitenta e um 

reais e setenta e seis centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça MARCOS ANTÔNIO DETOFFOL, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 157154 Nr: 5772-39.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. MISSIO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:6903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B/MT

 Nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, bem como do art. 1.238, do 

Provimento n. 041/2016-CGJ (CNGC-MT), impulsiono os autos a fim de que 

aguarde o período de suspensão retro requerido.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 54148 Nr: 3786-94.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVOCACIA BRIDI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LUIZ FIGUEIREDO 

BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, bem como do art. 1.238, do 

Provimento n. 041/2016-CGJ (CNGC-MT), impulsiono os autos a fim de que 

aguarde o período de suspensão retro requerido.

 Dargite Sbruzzi Prieto
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Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 60328 Nr: 1962-66.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, bem como do art. 1.238, do 

Provimento n. 041/2016-CGJ (CNGC-MT), impulsiono os autos a fim de que 

aguarde o período de suspensão retro requerido.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 120422 Nr: 10282-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIS COSME CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGEL GARCIA PINHEIRO DA 

COSTA - OAB:OAB/MT: 20449

 Certifico que, considerando a juntada da procuração de fls. 100/102, 

procedi as anotações necessárias no Sistema Apolo e, renovo o ato de 

intimação da parte requerida, na pessoa de sua advogada, Angel Garcia 

Pinheiro da Costa - OAB/MT 20.449, dos termos da decisão a seguir 

transcrita: VISTOS, ETC. Considerando que restou cabalmente 

demonstrado à fl. 92 que o quantum penhorado trata-se do pagamento de 

salário do executado, determino que seja expedido o necessário pela 

secretaria, com a máxima urgência, para a restituição dos valores 

bloqueados. Isso, pois, como é de trivial sabença, os valores integrantes 

dos vencimentos são absolutamente impenhoráveis, senão vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO 

AGRAVO REGIMENTAL - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS EM CONTA 

CORRENTE-SALÁRIO - LEI 6.830/80 - IMPENHORABILIDADE DE 

VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. 1. A jurisprudência da 

Sétima Turma deste Tribunal, na esteira da orientação do colendo STF, é 

no sentido do recebimento dos embargos de declaração, com efeitos 

modificativos, opostos contra decisão singular do Relator, como agravo 

regimental. 2. Nos termos do art. 10 da Lei 6.830/80, a penhora poderá 

recair sobre qualquer bem do executado, exceto o que a lei declara 

absolutamente impenhoráveis, entre os quais, conforme dispõe o art. 649, 

IV, do CPC, se encontram os vencimentos dos funcionários públicos. 3. 

Merece o salário proteção constitucional, nos termos dos arts. 5º, LIV, e 

7º, X, segundo os quais ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal, e são direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: (...) proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua 

retenção dolosa. Assim, deve ser levantada a restrição sobre a 

conta-salário do executado. (AGA 2009.01.00.003065-8/MG, Rel. 

Desembargadora Federal Maria Do Carmo Cardoso, Oitava Turma,e-DJF1 

p.566 de 03/07/2009) 4. "A ordem estabelecida no art. 11, I, da Lei de 

Execução Fiscal, bem como o art. 655-A do CPC, que prevê a constrição 

preferencial, via eletrônica, de dinheiro depositado em conta corrente do 

devedor tributário, tem caráter relativo e deve ser interpretada em 

consonância com os valores albergados pela Constituição Federal e pela 

legislação processual civil." (in AGA 2009.01.00.003065-8/MG, Rel. 

Desembargadora Federal Maria Do Carmo Cardoso, Oitava Turma,e-DJF1 

p.566 de 03/07/2009). 5. Agravos regimentais não providos. (TRF1, AGA 

0035339-45.2006.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

REYNALDO FONSECA, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL RONALDO CASTRO 

DESTÊRRO E SILVA (CONV.), SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.860 de 

27/07/2015). Destarte, após efetuada a restituição dos valores 

penhorados, determino a intimação das partes. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150221 Nr: 10250-27.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASCINIUS AGENCIA DE VIÁGENS E TURISMO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução FiscalProcesso n.º 10250-27.2012 (Cód. 150221)VISTOS, 

ETC.Defiro o derradeiro petitório para que se proceda com uma tentativa 

de penhora online no valor de R$ 3.283,34 (três mil, duzentos e oitenta e 

três reais e trinta e quatro centavos), nas contas da empresa executada, 

através do Sistema BACENJUD (LEF, arts. 10 e 11, I e NCPC 854, 

caput).Por conseguinte, determino que os autos permaneçam no gabinete 

até que se processe a ordem de constrição de valores, nos termos do 

item 2.19.1.3 da CNGC. Restando frustrada a diligência, defiro a constrição 

de veículos através do Sistema RENAJUD.Por último, somente em caso de 

restar infecunda a tentativa retro, será efetuada por esta magistrada 

busca no Sistema INFOJUD da última declaração de Ajuste Anual de 

Imposto de Renda em nome da parte executada. Outrossim, (...) com o 

retorno, proceda-se com o desencarte e arquivamento em pasta própria 

na Secretaria, observando o sigilo necessário.Esclareço, por oportuno, 

que após transcorrido seis meses do arquivamento das informações 

econômico-financeiras prestadas através do Ofício supramencionado, 

estas deverão ser destruídas, ex vi o disposto no item 2.16.4.2 do 

CNGC.Em tempo, anoto que, em quaisquer das situações supra, havendo 

penhora de bens deverá ser intimada a parte executada (ou o seu 

representante legal) pelo correio, mediante remessa de cópia do 

termo/auto de penhora (art. 12, §1º da LEF), para fins de ciência e, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 dias, ao que deverá garantir 

o juízo (art. 16, §1º da LEF).Assinalo, que se o aviso de recebimento não 

for subscrito pela executada, pessoalmente, ou por seu representante 

legal, deverá ser efetuada sua intimação através de Oficial de Justiça, ex 

vi artigo 12,§3º da LEF.Finalmente, não havendo penhora de bens/valores, 

intime-se o exequente em prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de arquivamento. Às providências.Tangará da Serra/MT, 9 de 

maio de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 169279 Nr: 10165-70.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:PROC.FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 Certifico que a sentença de fls. 35 transitou em julgado na data de 

30/01/2018, sem interposição de recurso. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 151594 Nr: 171-52.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR MOREIRA DE LIMA-ME, ADEMAR 

MOREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE SOUZA GOMES 

E SILVA - OAB:13740-GO, OSVALDO DA SILVA BATISTA - OAB:8.441

 Compulsando detidamente os autos, verifica-se que tanto a pessoa 

jurídica quanto a pessoa física Ademar Moreira de Lima foram 

devidamente citados na presente demanda, conforme depreende-se dos 

Avisos de Recebimento de fls.22 e 22vº, contudo, consta somente 

procuração outorgada pela aludida pessoa jurídica aos advogados 

Marcelo de Souza Gomes e Silva; Osvaldo da Silva Batista e Danilo Alvino 
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Guimarães, sendo assim, intimo os aludidos patronos para que, em sendo 

o caso, regularizem a representação processual de Ademar Moreira de 

Lima, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240390 Nr: 8298-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAYNE ANDRADE COTRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES, para 

devolução dos autos nº 8298-37.2017.811.0055, Protocolo 240390, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 163917 Nr: 1398-43.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUCIA JARDIM DOS SANTOS VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação retro interposto é 

tempestivo. Outrossim, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

provimento 041/2016/CGJ intimo a parte autora/apelada para que, 

querendo, ofereça contrarrazões de apelação, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 270306 Nr: 1385-05.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente.Por fim, nos termos do artigo 303, §6º, da lei 

processual, intime-se o autor para efetuar a emenda da petição inicial no 

prazo de 05 dias úteis, sob as penas da lei.Após, novamente 

conclusos.Às providências.Tangará da Serra/MT, 25 de janeiro de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 54106 Nr: 3741-90.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA DE FATIMA CORREA, MARCIA 

CORREA DE OLIVEIRA SANTOS, RENATO CORREA DE OLIVEIRA, ESTELA 

CORREA DE OLIVEIRA POTRICH, RILDO CORREA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 102117 Nr: 988-92.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE MARIA DA CONCEIÇAO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 041/2016 

CGJ impulsiono os autos com vistas a parte autora para que querendo 

diga acerca da certidão retro, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 164731 Nr: 2857-80.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2857-80.2014 (Cód. 164731)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 106/108, 

com o intuito de fomentar a transação, a parte Requerida, preliminarmente, 

condiciona a desistência do recurso ao aceite da forma proposta de 

atualização dos valores atrasados, com o qual a parte autora concordou, 

fl. 111.

Desta feita, tendo em vista que as partes chegaram a uma composição 

amigável no que atine a atualização monetária, bem assim considerando o 

princípio da autonomia da vontade, HOMOLOGO o acordo, nos termos 

ajustados entre os litigantes, para que surta os efeitos legais.

 Em consequência, declaro prejudicado o recurso de apelação da 

autarquia ré e, transitado em julgado, manifeste-se a parte autora em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178608 Nr: 20731-78.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA BLANCO GONSALES LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte autora é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor 

apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 102914 Nr: 1751-93.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105521 Nr: 4283-40.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO GONÇALVES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 113206 Nr: 3359-92.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVMDSM, BDMDSM, NICE MARINO DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125640 Nr: 4626-65.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES ASSENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125679 Nr: 4647-41.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137746 Nr: 8104-47.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA NUNES ALVES, VALMIR DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138284 Nr: 8688-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE AMARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152437 Nr: 1079-12.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138770 Nr: 9198-30.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9198-30.2011 (Cód. 138770)

VISTOS, ETC.
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Defiro o requerido à fl. 108, eis que se encontra em consonância com o 

artigo 85, §15, do NCPC .

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 106.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150221 Nr: 10250-27.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASCINIUS AGENCIA DE VIÁGENS E TURISMO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Estes autos foram correicionados e estão em devida ordem.

Outrossim, devolvo-os à Secretaria para o regular prosseguimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153458 Nr: 2119-29.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA JESUS DE SOUZA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177106 Nr: 19205-76.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA SIDONI BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 106025 Nr: 4762-33.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO RESENDE DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO INTERDISCIPLINAR UNICEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA G. VENTURA 

FURLAN FERREIRA - OAB:186.522/SP, RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , do alvará expedido nos autos de 

n.379593-4/2018, beneficiário CHAVES E SOLETTI ADVOGADOS, valor R$ 

12.506,24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1263 Nr: 16-16.1994.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO FERNANDO BALESTIERI, ORLANDO 

LANZIANI, MARIO FERNANDO BALESTIERI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CESAR HINTZ - 

OAB:4.379-A / MT, INES ALMEIDA DA SILVA MARINHO - 

OAB:2855-OAB-RO, MARIA FERNANDA B. M. DE SOUZA - OAB:OAB/RO 

3546, RENATO SERPA SILVÉRIO - OAB:4.386-A / MT

 Vistos,

Considerando-se o pedido, defiro a pesquisa de veículos em nome do 

executado via RENAJUD, a qual restou parcialmente frutífera, consoante 

extratos anexos, com a localização de um veículo em nome do executado 

Mario Fernando Balestieri.

Extrai-se do extrato de restrições judiciais do veículo GM/Chevette SL, 

placa: JYU5742, o qual se encontra anexo, a existência de alienação 

fiduciária e restrições transferência, licenciamento e circulação, sendo 

que uma delas vinculada ao presente processo.

Compulsando aos autos, verifica-se que o exequente manifestou seu 

desinteresse no veículo (fls. 348/351), contudo não houve a baixa da 

restrição veicular.

Desse modo, Desse modo, intime-se o exequente para que se manifeste 

expressamente quanto ao interesse ou não na penhora do veículo 

localizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de baixa da restrição 

veicular de transferência outrora realizada (fl. 345).

Outrossim, ante o esgotamento das diligências para tentativa de 

localização de bens pertencentes em nome dos executados, defiro 

consulta junto ao sistema INFOJUD para identificação de bens móveis em 

nome dos executados, sendo certo que os documentos obtidos através 

da Receita Federal devem ser mantidos em pasta própria, ante o sigilo dos 

mesmos, devendo o exequente ser intimado para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Consigna-se que na inexistência de bens em nome dos devedores, o 

exequente deverá promover o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento, nos termos do artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 28969 Nr: 2874-34.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ADRIANO GROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA FINS DE 

PROCEDER A RETIRADA DA CERTIDÃO JÁ EXPEDIDA NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230168 Nr: 18626-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES LARA PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 Intimação das partes, para apresentar no prazo de 15 dias as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271106 Nr: 2081-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAY VELOSO DE DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento em face de Ray Veloso de 

Diniz, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fls. 14-v°).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272086 Nr: 2778-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DORACI JOSE GRECCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA 22ª CIRETRAN DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento de diligência 

referente ao MANDADO de NOTIFICAÇÃO já cumprido, devendo efetuar o 

pagamento de uma diligência no local indicado como JARDIM PARAÍSO, por 

meio de GUIA PRÓPRIA - site TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 126028 Nr: 4982-60.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL TRANSPORTES COMERCIO DE 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DO CARLÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALVES CANUTO - 

OAB:OAB/97039,  MARCELO EDUARDO NOGUEIRA - 

OAB:52457/OAB-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 30(trinta) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.195-196.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 133933 Nr: 3945-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON ACCO, ALBERTO LUIZ ACCO, 

JUCIRLEI DE CONTO ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS DE ALENCAR 

NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - OAB:OAB/MT: 

15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa - OAB:22274-O/MT, VINICIUS 

DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 AUTOS: 133933

Vistos,

Os embargantes, com fundamento no artigo 1022 do Novo Código de 

Processo Civil, embargos de declaração em razão de omissões contidas 

na sentença quanto a todos os argumentos apresentados pelos 

requeridos, destacando-se inclusive a necessidade de oitiva do 

Embargado.

 Oportunizada a manifestação do embargado este destacou a inexistência 

de omissões e contradições no que tange a fundamentação apresentada 

na decisão.

É o necessário.DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, bem como a retificação de erros 

materiais, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Contudo, não assiste razão ao embargante quanto aos vícios apontados, 

visto que a fundamentação da decisão é clara ao apontar a inviabilidade 

de se rediscutir a matéria já apreciada a fls. 123 atinente a desídia do 

próprio embargante ter prejudicado a inquirição ora pretendida.

Assim, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios. 

Contudo, deixo de aplicar as penalidades atinentes a litigância de má fé, 

por não vislumbrar a má fé apontada pelo requerido, no que tange tenha 

reputado insuficiente e portanto, omissa a fundamentação apresentada 

por este Juízo na decisão de fls. 123 e na sentença de fls. 68/169.

 Por fim, aguarde-se eventual interposição de recursos ou o trânsito em 
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julgado da sentença, hipótese em que deverá ser transladada cópia da 

respectiva sentença e certidão de trânsito para os autos cod. 133933, 

para posterior arquivamento do presente feito.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 15 de fevereiro de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 200626 Nr: 15220-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENER MAX OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida na sua integralidade, custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica o executado advertido de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 

523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 204191 Nr: 18101-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO JAURU- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HANNA KÁGIZA POMAR 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19103, SILVONEY BATISTA ANZOLIN - 

OAB:OAB/MT 8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 .DECIDO.O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso, bem como a retificação de erros 

materiais, porventura existente na decisão em sentido amplo.Verifica-se, 

que de fato permaneceu no dispositivo da sentença a menção da 

expressão “valor da condenação” em ação que de fato não possuí caráter 

condenatório, o que de fato torna obscura o dispositivo da r.sentença, 

sendo de rigor o acolhimento dos embargos no que tange a tal aspecto, 

ficando consignado expressamente que os honorários sucumbenciais 

devem ser apurados com base no valor da causa, mantendo-se o 

percentual já fixado.Contudo, no que tange a aventada contradição., 

permanece inviável o acolhimento da mesma, visto que a menção ao fato 

do Juízo arbitral ter delineado o procedimento para a apuração da 

pretensão indenizatória não implica no reconhecimento de que a apuração 

dos valores depende de simples calculo aritmético, visto que a apuração 

de tais valores passa pelo levantamento de informações contábeis que 

ainda não se sujeitaram ao contraditório, se mostrando necessário o 

procedimento de liquidação, como consignado na sentença, o qual deve 

ser realizado pelo Juízo ArbitralAssim, permanece o restante da decisão 

na forma em que foi prolatada, Por fim, aguarde-se eventual interposição 

de recursos ou o trânsito em julgado da sentença, hipótese em que deverá 

ser transladada cópia da respectiva sentença e certidão de trânsito para 

os autos cod. 246307, onde se promove o cumprimento da sentença 

arbitral..Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 15 de fevereiro de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207386 Nr: 20914-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ STURM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ACIONE JOSE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando os endereços encontrados nas consultas realizadas junto 

aos sistemas conveniados junto ao TJMT e o endereço indicado pelo autor 

em fls. 80 indicam o paradeiro da representante do espólio na cidade de 

Campo Novo dos Parecis/MT. Assim, expeça-se missiva de citação 

pessoal da requerida nos endereços indicados, nos termos do art. 275 do 

CPC.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223076 Nr: 12480-03.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELOURDES DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se as justificativas apresentadas pelo exequente (fls. 

60/61), bem como que a presente execução corre a revelia dos 

executados, DEFIRO consulta junto ao INFOJUD para a identificação de 

bens em nome dos devedores, sendo certo que os documentos obtidos 

através da Receita Federal devem ser mantidos em pasta própria, ante o 

sigilo dos mesmos, devendo o exequente ser intimado para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224467 Nr: 13750-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NICOLLI, INES DALSASSO NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , do alvará expedido nos autos de n. 

379600-0/2018, beneficiário BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, valor R$ 1.869.,09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 237988 Nr: 5201-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRIA TEREZINHA SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento em face de Ciria Terezinha 

Schroder, objetivando o cumprimento de contrato de financiamento firmado 

entre as partes.

Em manifestação de fls. 38 a parte autora postulou pela suspensão do 

processo, tendo em vista que as partes estavam em tratativas 

extrajudiciais de acordo, sendo deferida a suspensão conforme fls. 39.

Contudo, à fl. 40 postula a parte autora pela desistência da ação, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Proceda-se o levantamento da restrição do veículo perante o sistema 

Renajud (fl. 36).

 Proceda-se o recolhimento de mandado expedido à fl. 35.

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2087 Nr: 743-04.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA ROSA COMÉRCIO E REPR LTDA, 

FRANCISCO RIVELINO FRANCO, CÍCERO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que o processo fora distribuído em 

16/12/1996, ocorrendo à atuação no patrono Luiz Mariano Bridi até julho 

de 2012 (fls. 287/288), sendo que a atuação do Galera Mari Advogados 

Associais iniciou-se em agosto de 2012 (fls. 290/295).

Dessa maneira, considerando-se o pedido de fls. 263/265, fixo honorários 

advocatícios sucumbenciais em 60% (sessenta por cento) do percentual 

de verba sucumbencial fixada à fl. 20, em favor de Luiz Mariano Bridi.

Ante o pedido de fl. 331, defiro a pesquisa de veículos em nome do 

executado via RENAJUD, a qual restou infrutífera, consoante extratos 

anexos.

Outrossim, ante o esgotamento das diligências para tentativa de 

localização de bens pertencentes em nome do executado, defiro consulta 

junto ao sistema INFOJUD para identificação de bens móveis em nome do 

executado, sendo certo que os documentos obtidos através da Receita 

Federal devem ser mantidos em pasta própria, ante o sigilo dos mesmos, 

devendo o exequente ser intimado para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4527 Nr: 2428-75.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR ANTONIO SOCBZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, proceda-se à vinculação dos valores bloqueados à fl. 204, 

com posterior levantamento de alvará em favor do exequente, consoante 

determinação de fl. 249.

 Considerando-se o requerimento retro, defiro a pesquisa de veículos em 

nome do executado via RENAJUD, a qual restou frutífera, consoante 

extrato anexo, com a localização de dois veículos.

Extrai-se dos extratos de restrições judiciais dos veículos Kasinski/Comet 

250, placa: MWU8135 e Kasinski/Flash K150, placa: MWL7017 a existência 

de alienação fiduciária e restrições transferência e licenciamento.

Outrossim, uma vez que as diligências anteriores restaram infrutíferas 

e/ou ínfimas (fls. 204, 250, 251 e 269), defiro consulta junto ao INFOJUD 

sobre a declaração de imposto de renda dos últimos três anos, sendo 

certo que os documentos obtidos através da Receita Federal devem ser 

mantidos em pasta própria, ante o sigilo dos mesmos.

Intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias 

acerca das diligências realizadas, inclusive expressamente quanto ao 

interesse ou não na penhora do veículo localizado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de baixa da restrição veicular de transferência já 

realizada, cujo extrato segue anexo.

Consigna-se que na inexistência de bens em nome do devedor, o 

exequente deverá promover o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento, nos termos do artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 108178 Nr: 6895-48.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS 

LTDA ME, APARECIDO DA PENHA DE OLIVEIRA, EUZEBIO HELIO 

BONIFARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, 

JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIZA BARBOSA BONIFACIO 

- OAB:11299, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do alvará N. 379758-9/2018, 

beneficiário NILTON MURAI valor R$ 24.783,54 E ALVARA N 

379756-2/2018, beneficiário BANCO DA AMAZONIA, VALOR R$ 

110.026,88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 113634 Nr: 3821-49.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9353/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , do alvará N. 379660-4/2018 expedido 

nos autos , beneficiário BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

valor R$ 104.322,89.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 120309 Nr: 10196-66.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO LUIZ PIZZATO, REJANE MARIA 

BRAUN PIZZATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA 

S/A GRUPO BNP PARIBAS, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT, TONY HIROTA TANAKA - OAB:10060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:123.514/SP, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - 

OAB:11178, GILBERTO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:BA 22.772

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , do alvará expedido nos autos de n. 

379598-5/2018 E N. 379599-3/2018, DE FOLHAS 361/362.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 120309 Nr: 10196-66.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO LUIZ PIZZATO, REJANE MARIA 

BRAUN PIZZATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA 

S/A GRUPO BNP PARIBAS, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT, TONY HIROTA TANAKA - OAB:10060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:123.514/SP, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - 

OAB:11178, GILBERTO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:BA 22.772

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, do alvará expedido nos autos de n. 

379597-7/2018, beneficiário CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA, 

valor R$ 14.787,41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 129787 Nr: 8626-11.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. B. LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO TRANSPORTES LTDA-ME, 

FRANCISCO DE ASSIS SOARES LACERDA, MARILENE PEREIRA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:18603-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que restou infrutífera/ínfima a 

diligência anteriormente realizada junto ao sistema Bacenjud (fl. 264), bem 

como junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT 

(fls. 271/272).

Desse modo, defiro consulta junto ao INFOJUD sobre a declaração de 

imposto de renda dos últimos três anos, sendo certo que os documentos 

obtidos através da Receita Federal devem ser mantidos em pasta própria, 

ante o sigilo dos mesmos.

Intime-se o exequente para se manifestar quanto à diligência junto ao 

Infojud, bem como para que traga aos autos planilha atualizado do débito, 

compensando-se os valores penhorados e requerendo o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138431 Nr: 8833-73.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALFREDO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO RIBEIRO QUERENDO - 

OAB:10452/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , do alvará expedido nos autos de n. 

380126-8/2018, beneficiário JOSE FABIO P. FERRARINI, valor R$ 4.516,86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153716 Nr: 2378-24.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEIMAR TORRES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de avaliação 

EXPEDIDO NOS AUTOS, ao qual será acrescido a importância referente à 

respectiva tarifa bancária, cujo depósito será efetuado por meio de Guia 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158052 Nr: 6647-09.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVIMAR JOÃO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que o exequente não se manifestou quanto o interesse 

na penhora do veículo localizado à fl. 81, promova o levantamento da 

restrição veicular.

Por fim, ante o pedido retro, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 

921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, 

período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de 

eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158084 Nr: 6678-29.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA BORGES & SALAZAR GARCIA LTDA 

- ME, GERSON PEREIRA BORGES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retirar, no prazo legal, o Edital de Citação expedido, para as publicações 

necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158084 Nr: 6678-29.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA BORGES & SALAZAR GARCIA LTDA 

- ME, GERSON PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUINTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 6678-29.2013.811.0055 - 158084

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

EXECUTADO(A,S): PEREIRA BORGES & SALAZAR GARCIA LTDA-ME, 

CNPJ 04.126.624/0001-00 e GERSON PEREIRA BORGES, inscrito no CPF 

432.746.921-15, filho de Euflorinda Pereira Borges, nascido em 

19/07/1968.

 CITANDO(S): PEREIRA BORGES & SALAZAR GARCIA LTDA - ME e 

GERSON PEREIRA BORGES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/08/2013

VALOR DO DÉBITO: R$34.321,80

FINALIDADE: CITAÇÃO dos executados acima qualificados, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhes é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

efetuar o pagamento da dívida (Art. 829, caput, do CPC), sob pena de 

penhora de tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida, ficando advertidos de que, no caso de pronto pagamento dentro do 

prazo legal, a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida 

pela metade, e ainda, de que poderá, independente de penhora, depósito 

ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 

dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação.

 RESUMO DA INICIAL: “O Exequente é credor dos Executados da 

importância de R$26.986,67, representada pela Cédula de Crédito 

Bancário - Empréstimo - Capital de Giro - nº 385/3761797, C/C nº 31.918 

agência 1.249 celebrado em 18.05.2010, onde o exequente emprestou a 

primeira executada a importância de R$17.000,00 para ser restituído em 48 

parcelas no valor de R$579,67, mediante débito na conta corrente, porém, 

não foi possível realizar o débito das parcelas a partir da vencida em 

18.07.2010 face a inexistência de saldo, ocorrendo o vencimento 

antecipado de todo o débito, conforme clausula 7º do contrato. Por 

consequência vem requerer a citação dos Executados, para que no prazo 

de 03 dias paguem a importância de R$34.321,80, mais juros de 12% ao 

ano e multa contratual de 2% que deverá ser acrescido de juros 

moratórios de 12% ao ano, correção monetária a partir da data do cálculo 

até a data do efetivo pagamento, custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios.”

 ADVERTÊNCIA: Ficam ainda advertidos de que, aperfeiçoada a penhora, 

terão o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. Eu, , 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 159653 Nr: 8804-52.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR J. CARPES - ME, ADEMAR JULIANO 

CARPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que restaram infrutíferas e ínfimas as 

diligências anteriormente realizadas junto aos sistemas Bacenjud (fl. 155) 

e Renajud (fl. 156).

Desse modo, defiro consulta junto ao INFOJUD sobre a declaração de 

imposto de renda dos últimos três anos, sendo certo que os documentos 

obtidos através da Receita Federal devem ser mantidos em pasta própria, 

ante o sigilo dos mesmos.

Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte e não sendo dado o efetivo 

prosseguimento ao feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos 

artigo 921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180235 Nr: 22122-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRATORTECMAQ MECANICA E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDVALDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos,

Inicialmente, proceda-se à vinculação dos valores bloqueados à fl. 79, 

consoante determinação de fl. 99. E sendo, fornecidos dados bancários, 

promova o levantamento dos mesmos em favor do exequente.

Por outro lado, compulsando aos autos, verifica-se que restaram 

infrutíferas e ínfimas as diligências anteriormente realizadas junto aos 

sistemas Bacenjud (fls. 79 e 94) e Renajud (fl. 77), bem como diligência 

realizada junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT 

(fl. 103).

Desse modo, defiro consulta junto ao INFOJUD sobre a declaração de 

imposto de renda dos últimos três anos, sendo certo que os documentos 

obtidos através da Receita Federal devem ser mantidos em pasta própria, 

ante o sigilo dos mesmos.

Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 187477 Nr: 4601-76.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMC DA SILVA COMERCIO E ACESSORIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE SÁ ADVOGADOS - 

OAB:420/99, JACKSON ANDRÉ DE SÁ - OAB:9.162/SC, OSVALDO 

FRANCISCO JÚNIOR - OAB:106.054/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, do alvará expedido nos autos de n. 

379718-P/2018, beneficiário D M C DA SILVA COSMETICOS E 

ACESSORIOS ME, valor R$ 4.767,45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 232871 Nr: 21785-11.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20.491/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , do alvará expedido nos autos de 

n.381226-P/2018 Beficiário MAGNA KATIA SILVA SANCHES, valor R$ 

8.263,77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4325 Nr: 671-80.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCHANI AGROPECUÁRIA LTDA, CARMEN 

BEATRIZ JAHN LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - 

OAB:12.075/MT, FERNANDO JOSÉ BONATTO - OAB:OAB/PR 25.698, 

MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT, WILSON 

DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135949 Nr: 6157-55.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADO , do alvará N. 379591-8/2018 

expedido nos autos AS FOLHAS 368, beneficiário MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO, valor R$ 2.297,03.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135799 Nr: 6002-52.2011.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON ACCO, ALBERTO LUIZ ACCO, JUCIRLEI DE 

CONTO ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CORREA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa - OAB:22274-O/MT, VINICIUS 

DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - 

OAB:OAB/MT: 15.877

 Vistos,

Os embargantes, com fundamento no artigo 1022 do Novo Código de 

Processo Civil, embargos de declaração em razão de omissões contidas 

na sentença quanto a todos os argumentos apresentados pelos 

requeridos, destacando-se inclusive a necessidade de oitiva do 

Embargado.

Oportunizada a manifestação do embargado este destacou a inexistência 

de omissões e contradições no que tange a fundamentação apresentada 

na decisão.

É o necessário.DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, bem como a retificação de erros 

materiais, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Contudo, não assiste razão ao embargante quanto aos vícios apontados, 

visto que a fundamentação da decisão é clara ao apontar a inviabilidade 

de se rediscutir a matéria já apreciada a fls. 123 atinente a desídia do 

próprio embargante ter prejudicado a inquirição ora pretendida.

Assim, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios. 

Contudo, deixo de aplicar as penalidades atinentes a litigância de má fé, 

por não vislumbrar a má fé apontada pelo requerido, no que tange tenha 

reputado insuficiente e portanto, omissa a fundamentação apresentada 

por este Juízo na decisão de fls. 123 e na sentença de fls. 68/169.

Por fim, aguarde-se eventual interposição de recursos ou o trânsito em 

julgado da sentença, hipótese em que deverá ser transladada cópia da 

respectiva sentença e certidão de trânsito para os autos cod. 133933, 

para posterior arquivamento do presente feito.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 110839 Nr: 1067-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - OAB:16437, JEANNE 

KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, JESSICA CAROLINA OLIVEIRA 

LOPES ARGUELLO - OAB:OAB/MT 15.330, MARCELO AUGUSTO 

BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO 

DOS SANTOS - OAB:31694, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco da 

Amazônia S/A em desfavor de Geraldo Barros Carvalho Júnior, Geraldo 

Barros Carvalho e Maria Thereza Caetano Carvalho, em que fora 

designada perícia diante das inconsistências dos cálculos apresentados 

pelas partes, notadamente quanto à capitalização ou computo dos juros e 

a complexidade dos cálculos (fl. 332).

O perito designado apresentou proposta de honorários no valor de R$ 

2.860,00 (fls. 349/350).

Instados, o exequente concordou com os valores (fls. 391/392), contudo, 

o executado argumentou que os honorários são elevados, quando 

comparados a outros trabalhos de mesma complexidade (fl. 393).

O perito judicial manteve o valor dos honorários, sob o argumento de 

serem compatíveis com o trabalho técnico a ser realizado (fls. 405/406).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém ressaltar que os valores apresentados pelo perito 

judicial a título de honorários periciais são totalmente compatíveis com os 

trabalhos a serem realizados.

Outrossim, conforme consignado pelos próprios executados, o trabalho 

consiste na análise de contratos, extratos e planilhas, os quais foram 

considerados como complexos pela decisão de fl. 332.

Não obstante os executados tenham alegado que os honorários periciais 

são elevados e bem aquém de outros trabalhos técnicos realizados nesta 
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Comarca, não colacionou aos autos qualquer documento comprobatório 

para tanto.

Desse modo, rejeito a impugnação apresentando e HOMOLOGO a 

proposta de honorários periciais.

Intime-se o exequente para que pague o valor dos honorários, no prazo de 

05 (cinco) dias, consoante determinações de fls. 332 e 389, sob pena de 

restar prejudicada a realização da perícia.

Além disso, vez que a perícia encontra-se agendada para 19/02/2018 e 

que até a presente data não houve o pagamento dos honorários periciais, 

comunique-se ao perito judicial, requisitando-lhe nova data para a 

realização de perícia, para após o pagamento dos honorários.

Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 54036 Nr: 3668-21.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, JAIRO 

WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER MARCHIOTTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo indicar bens penhoráveis para prosseguimento da ação, 

sob pena de suspensão da ação, nos termos do § 1º do artigo 921, do 

Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 134922 Nr: 5048-06.2011.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PRADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vsitos.

Indefiro o pedido de novas diligências junto aos sistemas conveniados ao 

TJMT, uma vez que já realizadas as consultas em 14/09/2017.

Considerando que ainda há endereço a ser realizada a tentativa de 

citação e que as custas da diligência foi devidamente recolhida, 

proceda-se com os demais atos de citação do executado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212251 Nr: 3851-40.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TADEU PEREIRA VILELA, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Newton de Oliveira, FRANCISCO 

ALENCAR GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação 

dos executados, ao qual será acrescido a importância referente a 

respectiva tarifa bancária, cujo depósito será efetuado por meio de Guia 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258118 Nr: 23322-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLAN RANIERI VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante a viabilidade do pleito de recolhimento de custas ao final, 

isso requer a demonstração da incapacidade momentânea, como orienta o 

artigo 456 da CNGC.

Ocorre que, como alardeado na decisão de fls. 46/47 e nas 

argumentações retro, não se vê prova da precariedade financeira do 

requerente.

Assim sendo, como não se vislumbra hipossuficiência momentânea ou 

perene, o pedido não tem respaldo.

Posto isso, indefiro o pleito de recolhimento das custas ao final da 

demanda.

Desse modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Após, conclusos para as deliberações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7796 Nr: 258-96.1999.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SAVÉRIO SQUILLACE, NILZA YARA 

SOARES SQUILLACE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos.

Inicialmente indefiro o pedido de intimação da parte adversa para 

apresentação de bens penhoráveis (fls. 327/328), uma vez que o 

presente feito executivo corre a revelia dos executados, presumindo-se 

na ineficácia da medida para fins de satisfação do crédito do exequente 

em caso de expedição de intimação para tal fim.

No mais, defiro o pedido de fl. 329, devendo o exequente ainda dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de suspensão e após 

arquivamento dos autos nos termos do art. 921 e incisos do CPC.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação do exequente, cumpra-se 

as determinações dos parágrafos 1 e 2 da decisão de fl. 322.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 110839 Nr: 1067-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - OAB:16437, JEANNE 

KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, JESSICA CAROLINA OLIVEIRA 

LOPES ARGUELLO - OAB:OAB/MT 15.330, MARCELO AUGUSTO 

BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO 

DOS SANTOS - OAB:31694, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para que pague o valor 

dos honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determinações de 

fls. 332 e 389, sob pena de restar prejudicada a realização da perícia.

(DESPACHO) Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco da 

Amazônia S/A em desfavor de Geraldo Barros Carvalho Júnior, Geraldo 

Barros Carvalho e Maria Thereza Caetano Carvalho, em que fora 

designada perícia diante das inconsistências dos cálculos apresentados 

pelas partes, notadamente quanto à capitalização ou computo dos juros e 
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a complexidade dos cálculos (fl. 332).

O perito designado apresentou proposta de honorários no valor de R$ 

2.860,00 (fls. 349/350).

Instados, o exequente concordou com os valores (fls. 391/392), contudo, 

o executado argumentou que os honorários são elevados, quando 

comparados a outros trabalhos de mesma complexidade (fl. 393).

O perito judicial manteve o valor dos honorários, sob o argumento de 

serem compatíveis com o trabalho técnico a ser realizado (fls. 405/406).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém ressaltar que os valores apresentados pelo perito 

judicial a título de honorários periciais são totalmente compatíveis com os 

trabalhos a serem realizados.

Outrossim, conforme consignado pelos próprios executados, o trabalho 

consiste na análise de contratos, extratos e planilhas, os quais foram 

considerados como complexos pela decisão de fl. 332.

Não obstante os executados tenham alegado que os honorários periciais 

são elevados e bem aquém de outros trabalhos técnicos realizados nesta 

Comarca, não colacionou aos autos qualquer documento comprobatório 

para tanto.

Desse modo, rejeito a impugnação apresentando e HOMOLOGO a 

proposta de honorários periciais.

Intime-se o exequente para que pague o valor dos honorários, no prazo de 

05 (cinco) dias, consoante determinações de fls. 332 e 389, sob pena de 

restar prejudicada a realização da perícia.

Além disso, vez que a perícia encontra-se agendada para 19/02/2018 e 

que até a presente data não houve o pagamento dos honorários periciais, 

comunique-se ao perito judicial, requisitando-lhe nova data para a 

realização de perícia, para após o pagamento dos honorários.

Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128168 Nr: 7035-14.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO GAMBINI, VALTER GAMBINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

Considerando-se a inércia dos requerentes sobre o laudo pericial(fl. 503) 

e, tendo em vista a impugnação apresentada pelo requerido (fl. 504), 

desprovida de qualquer cálculo que embase sua irresignação e possibilite 

constatar em qual parte o requerido não concorda, considerando também 

que as atualizações dos valores apontam para valor próximo do 

constatado pelo laudo exordial do requerido (fls. 363/398). Assim, entendo 

correta a conclusão do perito, devendo ser rejeitada a impugnação de fl. 

504, nos termos do art. 525, §5º do CPC.

Em consequência, homologo o laudo pericial de fls. 461/498, fixando o 

saldo devedor dos requerentes em R$ 1.533.146,62 (um milhão, 

quinhentos e trinta e três mil e sessenta e dois centavos) na data de 10 de 

janeiro de 2017.

Proceda-se com a expedição de alvará em favor do perito, observando-se 

os dados bancários indicados à fl. 507.

Após, intimem-se as partes para prosseguimento do feito, no prazo de 15 

dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139566 Nr: 10056-61.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT, 

JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - OAB:12.350-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos.

Considerando que o banco requerido deu quitação do débito da autora 

pelo pagamento do boleto de fls. 252/v e 254, não vislumbro qualquer 

óbice na devolução dos valores consignados em juízo.

Assim, expeça-se o competente alvará dos valores vinculados a este feito 

à autora, observando-se a conta indicada à fl. 256 e os poderes da 

procuração.

Após, cumpra-se integralmente a sentença de fl. 255 arquivando-se o 

presente feito com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 171004 Nr: 12420-98.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO BENITO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHOS - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 18071-A

 Vistos.

Tendo em vista a resposta do banco requerido, renove-se a intimação da 

parte autora para manifestar-se.

Com a resposta, voltem-me para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231750 Nr: 20556-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a dilação pleiteada pelo exequente à fl. 73, concedendo-lhe o prazo 

de 15 dias.

Decorrido o pazo, com ou sem manifestação, voltem-me para apreciação 

dos demais pedidos.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266747 Nr: 32758-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO ADALBERTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo ao valor 

de duas diligencia do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

busca apreensão e citação do requerido, ao qual será acrescido a 

importância referente à respectiva tarifa bancária, cujo depósito será 

efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266978 Nr: 29866-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO GONCALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Daycoval 

S/A em face de Sebastião Gonçalves da Cruz, objetivando o cumprimento 

de contrato de financiamento firmado entre as partes.

Entretanto, à fl. 26 noticia a parte autora que as partes transigiram 

extrajudicialmente e o requerido adimpliu com o débito, razão porque 

postula pela desistência da ação, nos termos do artigo 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista 

tratar-se de feito com tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, 

inciso IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Proceda-se imediatamente com o levantamento da restrição do veículo 

perante o sistema Renajud (fl. 21).

 Determino o recolhimento imediato do mandado expedido à fl. 23, 

independentemente de cumprimento.

Custas finais pelo autor, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Considerando a desistência do prazo recursal, homologo-a.

 Arquive-se o presente feito com as cautelas de praxe.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 61559 Nr: 3140-50.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERSON FORTUNATO RAFAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Manifeste-se a defesa nos termos do art. 422, do Código de Processo 

Penal, retornando-me em seguida os autos conclusos para apontamento 

de solenidade de julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 159352 Nr: 8236-36.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VIANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Vistos. Dou por encerrada a instrução processual. No mesmo passo, 

dê-se vistas dos autos as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresentem suas derradeiras alegações finais por escrito. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 197018 Nr: 12450-02.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DE OLIVEIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos. Defiro a insistência da oitiva da testemunha Ariel Augusto 

Siqueira, e dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, em um prazo de 

05 dias. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Conceição Florida 

de Souza, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. REDESIGNO a 

presente solenidade para o dia 02 de Março de 2018 às 15h30min, para 

ouvir a testemunha Ariel Augusto Siqueira e o réu. Saem os presentes 

intimados. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 135486 Nr: 5699-38.2011.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO BURGOS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Certifico que o recurso de apelação interposto pela defesa do réu JOÃO 

RICARDO BURGOS PINHEIRO, é tempestivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 255816 Nr: 21274-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER HENRIQUE NERIS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - OAB:18.701

 Vistos.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Roger Henrique 

Neris Fernandes, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Cód igo de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07/06/2018, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações da vítima, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Destaco que o gestor judiciário deverá examinar o processo a fim de 

verificar se todas as providências para a realização da audiência foram 

tomadas. Diante da irregularidade ou omissão, deverá ser suprida a falha, 

fazendo-se a conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será 

certificada nos autos, nos termos do Art. 338 da CNGC.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 145662 Nr: 5364-82.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES CESAR PINATTI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA GAIO 

JACON - OAB:MT 14331, WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 Certifico que o recurso de apelação interposto pela defesa do réu 

DIOGENES CESAR PINATTI DIAS, é tempestivo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 162982 Nr: 14808-08.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLA, IADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Itelvina Alves de Melo, Cpf: 63186250110, Rg: 

1971431-9 SSP MT Filiação: Ana Alves de Oliveira, data de nascimento: 

26/01/1976, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, casado(a), Endereço: Rua 

17, Nº 51, Bairro: Jd Vitória, Cidade: Cuiabá-MT

Réu(s): Joao Lourenço Alves Filiação: Bernardino Lourenço Alves e Maria 

Gerusa da Silva Alves, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua 17, Nº 51, 

Bairro: Jd Vitória, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:TOMAR CIENCIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, CUJA PARTE 

DISPOSITIVA SEGUE ABAIXO, DEVENDO MANIFESTAR O DESEJO DE 

RECORRER

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:DISPOSITIVO Isto posto, com arrimo nos fundamentos 

acima descritos e por tudo o mais que dos autos consta, hei por bem 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o 

réu João Lourenço Alves, brasileiro, casado, natural de Tangará da 

Serra/MT, nascido em 25/03/1975, filho de Bernardino Lourenço Alves e 

Maria Gerusa da Silva Alves, como incurso na prática do crime descrito no 

art. 217-A, “caput”, (por mais de uma vez), c/c art. 226, II (agente 

ascendente), ambos do Código Penal, em continuidade delitiva. Verificando 

as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento 

ao que determina o art. 68 do Código Penal, e as circunstâncias judiciais 

previstas no art. 59 do Código Penal. A Lei Penal atribui para o delito 

previsto no art. 217-A, “caput”, do Código Penal, pena de reclusão de 08 

(oito) a 15 (quinze) anos. Culpabilidade – considero normal para o tipo 

Antecedentes – não possui. Conduta Social – considero boa, já que o réu 

aparentemente possuía labor lícito. Personalidade do Agente – não restou 

demonstrada. Motivos – inerentes ao fato. Circunstâncias – são inerentes 

ao tipo penal. Consequências – gravíssimas, devido ao grande abalo 

psicológico causado na vítima, que como emerge dos autos, tem sérios 

problemas de convivência, logo, a meu ver, neste ponto a pena deve 

sofrer majoração. Comportamento da Vítima – não contribuiu para a 

atividade criminosa. Após análise das circunstâncias judiciais e 

considerando parcialmente desfavorável ao réu, no caso, levando em 

consideração as consequências do crime, fixo a pena base em 09 (nove) 

anos de reclusão. No caso inexistem circunstâncias atenuantes. Entendo 

que não é possível a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do 

Código Penal, porque no caso em julgamento o fato do réu ser o pai da 

vítima e já ter a sua pena elevada por uma causa de aumento, se posta 

como suficiente para a fixação da reprimenda, sendo induvidoso que 

neste caso a sua condição de pai implicou em coabitação, logo, afigura-se 

como bis in idem a majoração da pena pela mesma razão. Como 

registrado, no caso verifico a presença da causa de aumento disposta no 

art. 226, II, do CP, vez que restou demonstrado nos autos que o réu é o 

genitor da vítima, conforme certidão de nascimento de fls.17. Sendo assim, 

majoro-a pela metade, ficando estabelecida a pena em 13 (treze) anos e 

06 (seis) meses de reclusão. No caso, entendo que houve ainda a 

incidência da continuidade delitiva, aplicando-se ao caso o disposto no art. 

71, do Código Penal. Tendo em mira que os abusos ocorreram por no 

mínimo 05 (cinco) vezes com a vítima Amanda e 01 (uma) vez com a vítima 

Raiane e Fabiuloa, chega-se a conclusão que o réu praticou por no mínimo 

07 (sete) vezes a conduta vedada, sendo assim, majoro a pena em 

metade, ficando ela em 20 (vinte) anos e 03 (três) meses. Estabeleço o 

regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa da liberdade, 

tendo em vista o que preceitua o art. 33, § 2º, inciso “a” e § 3º, do Código 

Penal. Sendo assim, condeno em definitivo o réu João Lourenço Alves ao 

cumprimento da pena de 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão, a 

serem cumpridos em regime inicialmente fechado. Verificando a redação 

do artigo 44 do Código Penal, observo que o réu não faz jus a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por causa da pena 

aplicada e da prática de crime com violência. No mesmo sentido, não há 

que se falar em aplicação do SURSIS (art. 77, CP). Com espeque no art.92, 

II, do Código Penal, declaro a incapacidade do réu para o exercício do 

poder familiar em face das vítimas Amanda Melo Alves, Raiani Vitória Melo 

Alves e Fabiula Rariany Melo Alves. Isento-o do pagamento das custas e 

despesas processuais, haja vista ser pobre na forma da lei. Atento ao 

comando do art. 387, Parágrafo único do Código de Processo Penal, e 

considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade, e, a 

princípio não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, LHE 

CONCEDO o direito de apelar em liberdade da presente sentença. Por sua 

vez, com arrimo nos fundamentos acima descritos e por tudo o mais que 

dos autos consta, hei por bem em também JULGAR PROCEDENTE a ação 

penal, para CONDENAR a ré Itelvina Alves de Melo, brasileira, natural de 

Jaciara-MT, nascida em 26/01/1976, filha de Ana Alves de Oliveira, como 

incursa na prática do crime descrito no art. 217-A, “caput”, c/c art. 13, 

§2º, “a”, do Código Penal. Verificando as condições da acusada e do 

crime, passo a dosimetria da pena atento ao que determina o art. 68 do 

Código Penal, e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código 

Penal. A Lei Penal atribui para o delito previsto no art. 217-A, “caput”, do 

Código Penal, pena de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos. 

Culpabilidade – de grande envergadura, sendo evidente nos autos que a 

ré agiu de forma premeditada para a prática do crime e depois para tentar 

se alforriar de seus atos criou situações que dificultaram a instrução e o 

julgamento deste processo, chegando ao cúmulo de também se utilizar de 

sua filha de tenra idade para tal desiderato, sendo certo que ela tinha 

condições objetivas e subjetivas para agir de modo diverso, logo, o seu 

ato merece reprovação. Antecedentes – não possui. Conduta Social – 

sem elementos seguros para se avaliar. Personalidade do Agente – não 

restou demonstrada. Motivos – inerentes ao fato. Circunstâncias – são 

inerentes ao tipo penal. Consequências – gravíssimas, devido ao grande 

abalo psicológico causado na vítima, que como emerge dos autos, tem 

sérios problemas de convivência. Comportamento da Vítima – não 

contribuiu para a atividade criminosa. Após análise das circunstâncias 

judiciais e considerando parcialmente desfavoráveis a ré, no caso, a 

culpabilidade e as consequências, fixo a pena base em 09 (nove) anos de 

reclusão. No caso não existem circunstâncias atenuantes. Em face da ré, 

entendo que deve incidir a agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código 

Penal, razão pela qual elevo a pena em mais 06 (seis) meses. Não há 

causas de diminuição da pena. Sob minha ótica não deve incidir a causa 

de aumento disposta no art. 226, II, do CP, vez que no crime omissivo 

impróprio, o status de garantidor já figura como elementar da norma 

incriminadora, não podendo a condição de ascendente ser considerada 

com o fito de exasperação da reprimenda, sob pena de bis in idem. 

Estabeleço o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa da 

liberdade, tendo em vista o que preceitua o art. 33, § 2º, inciso “a” e § 3º, 

do Código Penal. Sendo assim, condeno em definitivo a ré Itelvina Alves de 

Melo ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado. Verificando 

a redação do artigo 44 do Código Penal, observo que o réu não faz jus a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por 

causa da pena aplicada e da prática de crime com violência. No mesmo 

sentido, não há que se falar em aplicação do SURSIS (art. 77, CP). Com 

espeque no art.92, II, do Código Penal, declaro a incapacidade da ré para o 

exercício do poder familiar em face da vítima Amanda Melo Alves. Isento-a 

do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser pobre 

na forma da lei. Atento ao comando do art. 387, Parágrafo único do Código 

de Processo Penal, e considerando que a ré respondeu ao processo em 

liberdade, e, a princípio não se fazem presentes os requisitos da prisão 

preventiva, LHE CONCEDO o direito de apelar em liberdade da presente 

sentença. Encaminhe-se cópia desta sentença para o local em que as 

crianças se encontram abrigadas e também para o juízo da segunda vara 

cível desta comarca. Comunique-se ao Instituto de Identificação, 

informando-lhe o número do presente feito, bem como o número do 

inquérito policial, que dera origem à presente Ação Penal. Transitando esta 

sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de execução de pena, 

lançando-se os nomes dos condenados no Rol dos Culpados, e, em 

seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de 

Identificação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se realizando 

e expedindo o necessário.
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Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 251656 Nr: 18049-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANKLEY BORGES MATTEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT, 

MARCIO SOARES MOREIRA - OAB:11.124

 ISTO POSTO, com arrimo no que consta nos autos e nos fundamentos 

acima alinhavados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal 

proposta em desfavor do réu Wankley Borges Mattei, brasileiro, solteiro, 

natural de Nova Olímpia/MT, nascido aos 21/02/1999, portador do RG 

2945401-8 SSP/MT e CPF 062.260.711-17, filho de Valmir Mattei e de Silvia 

Cristina Borges Mattei, residente na Rua 23, s/nº, Jardim do Sul, nesta 

cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT e, em conformidade com o 

artigo 383, “caput”, do Código Processo Penal, DESCLASSIFICO o delito de 

latrocínio descrito na denúncia, para o descrito no artigo 180, “caput”, do 

Código Penal, bem como, com arrimo no art. 386, II, do CPP, ABSOLVO-O 

das imputações relativas ao crime descrito no art. 244-B, do 

ECA.Considerando que o crime de receptação possui pena mínima de 01 

(um) ano e, tendo em mira que aparentemente o réu não responde a 

nenhum outro processo criminal, manifestem-se o Ministério Público sobre 

a possibilidade de oferecimento ao réu de proposta de suspensão 

condicional do processo.Com a manifestação ministerial, retornem os 

autos conclusos para designação de audiência ou análise do mérito 

relacionado ao aludido delito.Deste modo, diante da desclassificação 

operada, determino a expedição do competente alvará de soltura, em 

favor do réu Wankley Borges Mattei, que deverá ser colocado 

imediatamente em liberdade, salvo estiver preso por outro motivo.Isento o 

réu do pagamento das custas e despesas processuais.Transitada esta 

sentença em julgado, expeça-se a guia definitiva de execução de pena e, 

em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de 

Identificação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se realizando e 

expedindo o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 181451 Nr: 23545-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON OLIVEIRA BATISTA, MARCOS 

PEREIRA DE JESUS, ELIAS PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, de 22 

de janeiro de 2018;DETERMINO:1)Considerando que tanto o Ministério 

Público, quanto a Defesa, tiveram acesso ao teor dos laudos periciais de 

balística forense acostado às fls. 33/36 e 60/63, todavia, não impugnaram 

os apontamentos realizados pelos Peritos Oficiais Criminais, entendo que, 

a apreensão da arma de fogo, munições e demais aparatos, não mais 

interessa a persecutio criminis, razão pela qual, REMETAM-SE os referidos 

objetos ao Exérc i to  Bras i le i ro ,  para as prov idênc ias 

pertinentes.2)CIENTIFIQUE-SE a Diretoria do Foro, assim como, a 

Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso.3)EXPEÇA-SE, com 

urgência, o necessário para o efetivo cumprimento da determinação 

constante no item “1”.4)Ademais, analisando a resposta apresentada 

pelos réus e tudo mais que dos autos consta, verifico não ser nenhuma 

das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de junho de 2018, às 14h50min.5)INTIMEM-SE os 

réus para comparecimento, a fim de serem interrogados. 6)INTIMEM-SE, 

também para comparecimento, sob as penas da lei, as testemunhas 

arroladas na denúncia (fls. 06 verso) e na resposta dos réus (fls. 

94).6.1REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, a testemunha militar, 

para comparecer à audiência supra designada, conforme preceitua o 

artigo 221, § 2º, do CPP.6.2Com relação à testemunha servidor público 

(Agente da SEMA), COMUNIQUE-SE ao superior hierárquico, conforme 

preconiza o artigo 221, § 3º do CPP.7)CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 30 de janeiro de 2018.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 266042 Nr: 29215-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON CARLOS GONÇALVES BELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 Proceder a intimação do Advogado do réu para apresentar memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 196187 Nr: 11815-21.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR JOSE MEGGIOLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Nos termos do Provimento nº 52/2007-CGJ, itens 10.2 e 11.1 “c” 

(CNGC/MT, itens 7.35.10.1 e 7.35.11 “c”), impulsiono estes autos ao setor 

de Expedição de Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) do Réu, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da “Certidão do Sr. Oficial de Justiça”, com diligência 

infrutífera (não citação e intimação do réu).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 258566 Nr: 23701-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PALMAS MASSUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Proceder a intimação do Advogado do réu para apresentação de 

memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 262576 Nr: 26654-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON WALDOW, WELITON SILVA, MARIA 

JOSE VIEIRA, JESSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, ALINE VIEIRA 

DUARTE, CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE BATISTI, 

ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, ELAINE JOSEFA DE SOUZA - OAB:17378/O, 

WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT, WELLIGTON PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:10994

 Autos nº: 26654-80.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 262576.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelos réus e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de março 

de 2018, às 13:00 horas.

2. INTIMEM-SE os réus para comparecimento, a fim de serem interrogados.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 09) e nas defesas (fls. 465, 465 

verso, 467 e 523).
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4. Tratando-se as testemunhas de servidores públicos, COMUNIQUE-SE 

ao chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

5. REQUISITEM-SE os réus presos junto à Direção do estabelecimento 

penal onde se encontram custodiados para comparecimento à audiência.

6. Quanto aos réus que eventualmente se encontrem presos em outras 

Comarcas, INTIMEM-SE, acereca da audiência, via carta precatória e 

EXPEÇA-SE carta precatória com finalidades de realização de 

interrogatório dos mesmos, em dia e hora que houver por bem o Juízo 

Deprecado designar, INTIMANDO-SE as partes acerca da remessa da 

deprecada, FIXANDO-SE prazo de trinta (30) dias, para cumprimento.

7. CIÊNCIA ao Ministério Público, à Defensoria Pública e os demais 

Advogados dos réus.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 09 de fevereiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 27 de Março de 2018 às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011051-59.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PST ELETRONICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, para manifestar nos autos no prazo 

legal.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004457-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. A. B. (AUTOR)

A. D. A. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. B. (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1004457-47.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Mantenho por 

ora os alimentos provisórios fixados na decisão inicial (Id 10572291). II. 

Expeça-se o necessário e aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação já designada. III. Intime-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000316-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AUCENIR SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO N. 1000316-48.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária. II. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 09/04/2018, às 10h30min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. 

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e cite-a quanto aos 

termos da petição inicial. IV. O prazo para resposta será de 15 dias úteis 

(art. 219) e se iniciará: a) Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; V. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (CPC art. 341 c.c 

344). VI. As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). VIII. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC). IX. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). X. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. CÁSSIO LUÍS FURIM 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000259-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO CALDAS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1000259-30.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Defiro a 

gratuidade processual. II. Postergo a análise da tutela de urgência 

pleiteada para após a fase postulatória, haja vista a necessidade de ouvir 

o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito 

liminar está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. III. Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 16/04/2018, às 09h00min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. IV. Intime-se a parte 

requerida com relação à audiência e cite-a quanto aos termos da petição 

inicial. V. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a) Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b) Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c) No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 
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litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência; VI. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC art. 341 c.c 344). VII. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VIII. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). IX. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). X. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). XI. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XII. Ante a clara hipossuficiência do consumidor 

na relação de consumo, a inversão do ônus da prova é medida necessária 

para se determinar à parte requerida a juntada de cópia de contrato ou 

outro documento que evidencie a existência do débito indicado na inicial, 

nos termos do art. 6, VIII, do CDC. XIII.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000339-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLIS BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1000339-91.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Cite-se a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis 

de penhora, cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, 

arts. 914 e 915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 

do CPC. II. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Se requerido, expeça-se o necessário para a inclusão da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, devendo a parte exequente 

tomar as medidas necessárias para cancelamento imediato das inscrições 

efetuadas em caso de pagamento, garantia da execução ou extinção da 

mesma (CPC, art. 782, §§ 3º e 4º). VII. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000340-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARBOSA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN FERREIRA DA SILVA - ME (RÉU)

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO N. 1000340-76.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Recebo a inicial e 

os documentos que a instrui. II. Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 09/04/2018, às 13h30min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte 

requerida com relação à audiência e cite-a quanto aos termos da petição 

inicial. IV. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a) Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b) Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c) No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência; V. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora (CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VII. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VIII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). IX. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. CÁSSIO 

LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000427-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESANDRO PIVETTA (EXECUTADO)

ADRIANO XAVIER PIVETTA (EXECUTADO)

VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA 

(EXECUTADO)

MARCIO ANTONIO PANDOLFI (EXECUTADO)

OTAVIANO OLAVO PIVETTA (EXECUTADO)

OP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

DIRCEU CAMILO COSMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000427-32.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: VANGUARDA 

MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA, ADRIANO XAVIER 

PIVETTA, OP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, MARCIO 

ANTONIO PANDOLFI, OTAVIANO OLAVO PIVETTA, ALESANDRO 

PIVETTA, DIRCEU CAMILO COSMA Vistos etc. I. Processe-se 

independentemente do pagamento de custas, nos termos do artigo 39 da 

Lei nº 6.830/80. II. Cite-se a parte executada para que no prazo de 05 

(cinco) dias efetue o pagamento da dívida ou garanta a execução na 

forma do que dispõe o artigo 9º, da LEF, sob pena de a penhora recair sob 

qualquer bem indicado, exceto os legalmente impenhoráveis. III. Decorrido 

o prazo sem a providência supra, proceda-se a penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação da dívida, observado o procedimento 

previsto no artigo 10 e seguintes da Lei nº 6.830/80. IV. Atente-se o(a) Sr.

(ª) Gestor(a) para as regras de citação escalonadas nos incisos I a IV, do 

artigo 8, da LEF (bem como para o regramento insculpido nos itens 

“6.16.26.48”, “6.16.26.49” e “6.16.26.50”, todos da CNGC), expedindo-se o 

necessário para tanto. V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000476-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 248 de 621



Parte(s) Polo Passivo:

T.O COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

OSVALDO NOGUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA VAN DERLAN (EXECUTADO)

ADRIANA DA CUNHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000476-73.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: T.O COMERCIO 

DE CONFECCOES LTDA - EPP, TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA VAN 

DERLAN, ADRIANA DA CUNHA DOS SANTOS, OSVALDO NOGUEIRA DA 

SILVA Vistos etc. I. Processe-se independentemente do pagamento de 

custas, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80. II. Cite-se a parte 

executada para que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da 

dívida ou garanta a execução na forma do que dispõe o artigo 9º, da LEF, 

sob pena de a penhora recair sob qualquer bem indicado, exceto os 

legalmente impenhoráveis. III. Decorrido o prazo sem a providência supra, 

proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação 

da dívida, observado o procedimento previsto no artigo 10 e seguintes da 

Lei nº 6.830/80. IV. Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para as regras de 

citação escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF (bem como 

para o regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, “6.16.26.49” e 

“6.16.26.50”, todos da CNGC), expedindo-se o necessário para tanto. V. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105135 Nr: 1364-64.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE CERESOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR, THIAGO BOCCI ROMUALDO - OAB:49707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967/B

 Certifico e dou fé que, compulsando os autos verifiquei que não há 

depósito pendente de levantamento. No entanto, procedi com a expedição 

do Alvará do valor remanescente no valor (R$ 554,83) efetuado pela 

executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86425 Nr: 220-26.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OILSON ANTÔNIO COPETTI, VILSON COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, para que seja dado andamento no presente processo, é 

necessário que se providencie o recolhimento da guia de 

desarquivamento, no prazo de 5 dias, sob pena dos autos retornarem ao 

arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000353-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR PLACIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000353-75.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: LINDOMAR PLACIDO Vistos etc. 

I. Considerando os termos do Provimento n. 13/2013 CGJ, publicado no 

DJE nº 9017, página 6, CGJ, do dia 25 de março de 2013, editado com 

base nos arts. 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do 

Estado de Mato Grosso COJE-MT, que dispõe que nas Execuções Fiscais 

Estaduais e Municipais de valores equivalentes a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, determino o 

arquivamento provisório da presente execução. II. É que o referido valor 

recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, sem baixa no 

Cartório Distribuidor, sem extinção do feito e sem reconhecimento judicial 

de quitação da dívida. III. O processo poderá ser desarquivado quando o 

valor da presente execução ultrapassar o mínimo mencionado no item I, 

seja pela atualização, seja por soma com outra CDA, ou ainda na hipótese 

de reunião de processos contra o mesmo devedor. IV. O arquivamento do 

processo não afasta a incidência de atualização monetária e juros de 

mora do crédito exequendo. V. Intime-se a Fazenda Pública, destacando 

que o presente arquivamento provisório não está sujeito a recolhimento de 

custas. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000335-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA THAIS ROCHA FAVERO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000335-54.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: LARYSSA THAIS ROCHA 

FAVERO - ME Vistos etc. I. Considerando os termos do Provimento n. 

13/2013 CGJ, publicado no DJE nº 9017, página 6, CGJ, do dia 25 de 

março de 2013, editado com base nos arts. 31 e 39 do Código de 

Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso COJE-MT, 

que dispõe que nas Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valores 

equivalentes a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT, determino o arquivamento provisório da presente 

execução. II. É que o referido valor recomenda o arquivamento da ação de 

execução fiscal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sem extinção do feito 

e sem reconhecimento judicial de quitação da dívida. III. O processo poderá 

ser desarquivado quando o valor da presente execução ultrapassar o 

mínimo mencionado no item I, seja pela atualização, seja por soma com 

outra CDA, ou ainda na hipótese de reunião de processos contra o mesmo 

devedor. IV. O arquivamento do processo não afasta a incidência de 

atualização monetária e juros de mora do crédito exequendo. V. Intime-se 

a Fazenda Pública, destacando que o presente arquivamento provisório 

não está sujeito a recolhimento de custas. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000451-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JUNIOR DE OLIVEIRA BARBOSA (EXECUTADO)

MARCIA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000451-60.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: JUNIOR DE OLIVEIRA 

BARBOSA, MARCIA DUARTE Vistos etc. I. Considerando os termos do 

Provimento n. 13/2013 CGJ, publicado no DJE nº 9017, página 6, CGJ, do 

dia 25 de março de 2013, editado com base nos arts. 31 e 39 do Código de 

Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso COJE-MT, 

que dispõe que nas Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valores 

equivalentes a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT, determino o arquivamento provisório da presente 

execução. II. É que o referido valor recomenda o arquivamento da ação de 

execução fiscal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sem extinção do feito 

e sem reconhecimento judicial de quitação da dívida. III. O processo poderá 

ser desarquivado quando o valor da presente execução ultrapassar o 

mínimo mencionado no item I, seja pela atualização, seja por soma com 

outra CDA, ou ainda na hipótese de reunião de processos contra o mesmo 

devedor. IV. O arquivamento do processo não afasta a incidência de 

atualização monetária e juros de mora do crédito exequendo. V. Intime-se 

a Fazenda Pública, destacando que o presente arquivamento provisório 

não está sujeito a recolhimento de custas. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 147638 Nr: 7991-16.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR MARQUEZI - OAB:20.225-B, VERA LÚCIA 

MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento Provisório da Liminar concedida nos autos em 

apenso nº 1678-39.2017.811.0045 Código 136971.

2. Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, matricule o(a) 

menor ANA CAROLINA DE ALMEIDA BISPO em Unidade Educacional 

Infantil da rede pública municipal, ou, caso inexista vaga, na rede particular 

de ensino, as custas do poder público municipal, caso ainda não o tenha 

feito, sob pena de desobediência e sequestro da importância necessária 

para o cumprimento da medida, nos termos do art. 536, §1º do CPC, além 

das demais providências resultantes de eventual omissão.

3. Decorrido o prazo para realização da obrigação de fazer e nada sendo 

informado nos autos, intime-se a parte exequente para informar acerca do 

cumprimento.

4. Após, vistas ao Ministério Público.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 142519 Nr: 4832-65.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFC, BCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento Provisório da Liminar concedida nos autos em 

apenso nº 1678-39.2017.811.0045 Código 136971.

2. Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, matricule o(a) 

menor Heloisa Fernandes Carão em Unidade Educacional Infantil da rede 

pública municipal, ou, caso inexista vaga, na rede particular de ensino, as 

custas do poder público municipal, caso ainda não o tenha feito, sob pena 

de desobediência e sequestro da importância necessária para o 

cumprimento da medida, nos termos do art. 536, §1º do CPC, além das 

demais providências resultantes de eventual omissão.

3. Decorrido o prazo para realização da obrigação de fazer e nada sendo 

informado nos autos, intime-se a parte exequente para informar acerca do 

cumprimento.

4. Proceda o desentranhamento da petição acostada às fls. 22/45 eis que 

referido documento foi juntado equivocamente ao feito.

5. Após, vistas ao Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 141902 Nr: 4489-69.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDC, ADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR MARQUEZI - OAB:20.225-B, VERA LÚCIA 

MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Vistos.

1. Cumpra-se itens 3 e seguintes da decisão de fls.25.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 147637 Nr: 7990-31.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR MARQUEZI - OAB:20.225-B, VERA LÚCIA 

MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento Provisório da Liminar concedida nos autos em 

apenso nº 1678-39.2017.811.0045 Código 136971.

2. Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, matricule o(a) 

menor JOÃO PEDRO FRANÇA DA SILVA em Unidade Educacional Infantil 

da rede pública municipal, ou, caso inexista vaga, na rede particular de 

ensino, as custas do poder público municipal, caso ainda não o tenha 

feito, sob pena de desobediência e sequestro da importância necessária 

para o cumprimento da medida, nos termos do art. 536, §1º do CPC, além 

das demais providências resultantes de eventual omissão.

3. Decorrido o prazo para realização da obrigação de fazer e nada sendo 

informado nos autos, intime-se a parte exequente para informar acerca do 

cumprimento.

4. Após, vistas ao Ministério Público.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 148622 Nr: 8819-12.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISP, ÉDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 
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VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento Provisório da Liminar concedida nos autos em 

apenso nº 1678-39.2017.811.0045 Código 136971.

2. Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, matricule o(a) 

menor Isabella Sampaio Pereira em Unidade Educacional Infantil da rede 

pública municipal, ou, caso inexista vaga, na rede particular de ensino, as 

custas do poder público municipal, caso ainda não o tenha feito, sob pena 

de desobediência e sequestro da importância necessária para o 

cumprimento da medida, nos termos do art. 536, §1º do CPC, além das 

demais providências resultantes de eventual omissão.

3. Decorrido o prazo para realização da obrigação de fazer e nada sendo 

informado nos autos, intime-se a parte exequente para informar acerca do 

cumprimento.

4. Após, vistas ao Ministério Público.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 148624 Nr: 8821-79.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELDF, SSDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR MARQUEZI - OAB:20.225-B, VERA LÚCIA 

MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento Provisório da Liminar concedida nos autos em 

apenso nº 1678-39.2017.811.0045 Código 136971.

2. Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, matricule o(a) 

menor MARIA EMANUELLY LIMA DE FRANCA em Unidade Educacional 

Infantil da rede pública municipal, ou, caso inexista vaga, na rede particular 

de ensino, as custas do poder público municipal, caso ainda não o tenha 

feito, sob pena de desobediência e sequestro da importância necessária 

para o cumprimento da medida, nos termos do art. 536, §1º do CPC, além 

das demais providências resultantes de eventual omissão.

3. Decorrido o prazo para realização da obrigação de fazer e nada sendo 

informado nos autos, intime-se a parte exequente para informar acerca do 

cumprimento.

4. Após, vistas ao Ministério Público.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 89109 Nr: 3014-20.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMAI RAMOS VASQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT, VERA LÚCIA 

MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Vistos.

1. Não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354), 

nem de julgamento antecipado (parcial ou total) do mérito (CPC, art. 355 e 

356), de modo que fixo os pontos controvertidos (CPC, art. 357, II) 

seguintes: a) inexistência de falha na manutenção e conservação da 

referida estrada; existência/extensão dos danos materiais pleiteados; b) 

se houve dano moral suportado pela autora e se seus pressupostos 

restaram configurados; c) critérios para aferição de eventual valor dos 

danos morais; d) demais pontos que sejam verificados no decorrer da 

instrução pelo juízo como sendo de interesse para o deslinde da causa.

2. Inexiste hipótese de inversão convencional (CPC, art. 373, §3º), legal ou 

judicial (CPC, art. 373, § 1º) do ônus da prova, de forma que cabe a parte 

autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito e a ré a prova quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte 

autora (CPC, art. 357, III c/c 373, I e II).

3. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação.

4. A parte autora (f. 91) pugnou pela produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal da parte requerida, ao passo que esta (f. 89), pugnou 

pelo depoimento pessoal da parte autora e prova testemunhal.

5. Indefiro o depoimento pessoal do representante da parte requerida, 

porquanto referida prova é de pouca valia para o desfecho da lide.

6. Defiro as demais provas requeridas, porquanto úteis e tempestivamente 

pleiteadas.

 6. Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal da parte autora, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/05/2018, às 

14:00 horas. Intime-se pessoalmente a parte autora, com as advertências 

de estilo.

 7. Intimem-se as partes para apresentarem rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, se já não houverem feito. (CPC, art. 357, § 4º)

8. Registro, ainda que cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar 

as testemunhas por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 140842 Nr: 3926-75.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDAC, LVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR MARQUEZI - OAB:20.225-B, VERA LÚCIA 

MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Vistos.

1. Cumpra-se itens 3 e seguintes da decisão de fls.22.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 86182 Nr: 5871-73.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMS, IXSCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, NÁDIMA 

V. DE FIGUEIREDO - OAB:7918, RAFAEL WASNIESKI - OAB:MT/7973-B, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:MT/10133, EDER ROBERTO PIRES DE FREITA - OAB:3889, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627, LUIZ 

FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT

 Vistos.

1. Não há falta de interesse processual, porquanto a ação manejada é 

adequada à produção do resultado pretendido, sendo que a inexistência 

de responsabilidade da parte requerida ou a eventual quitação pelo 

empregador é matéria que reclama análise de mérito.

De igual modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva da primeira 

requerida, já que o pedido indenizatório aponta, em tese, para uma falha 

na prestação de serviço da concessionária requerida na manutenção da 

rede elétrica, nesse palmilhar, eventual responsabilidade civil em 

decorrência dos fatos alegados demanda dilação probatória e, portanto, 

análise do mérito.

Rejeito as preliminares.

2. O simples fato concreto do sinistro, envolvendo o autor, por si só não 

define todas as circunstâncias decorrentes do acidente, de modo que a 

extensão dos danos e seus reflexos no patrimônio material, moral e 

estético da parte requerente não constitui, necessariamente, quadro 

aferível de plano, atraindo a aplicação da súmula 278 do STJ, mormente 

considerando que até 20/02/2011 o requerente ainda recebia auxílio 

doença, não havendo consolidação plena da dimensão das alegadas 
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lesões sofridas.

Desse modo, rejeito a prejudicial de prescrição alegada.

3. Portanto, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, 

art. 354), nem de julgamento antecipado (parcial ou total) do mérito (CPC, 

art. 355 e 356), de modo que fixo os pontos controvertidos (CPC, art. 357, 

II) seguintes: a) a inexistência de falha na manutenção e conservação da 

referida rede elétrica e demais pressupostos da responsabilidade civil e 

excludentes de responsabilidade, sobretudo se a rede desativada para 

troca do transformador era privada ou pública, bem como se o desarme de 

energia ocorreu por pessoa autorizada; b) se houve uso de EPIs e 

atendimento da NR 10; c) existência/extensão dos danos materiais 

pleiteados; d) se houve dano moral suportado pela parte autora e se seus 

pressupostos restaram configurados; e) critérios para aferição de 

eventual dano moral; f) existência/extensão dos alegados danos estéticos 

e seus pressupostos; g) demais pontos que sejam verificados no decorrer 

da instrução pelo juízo como sendo de interesse para o deslinde da causa.

4. Inexiste hipótese de inversão convencional (CPC, art. 373, §3º), legal ou 

judicial (CPC, art. 373, § 1º) do ônus da prova, de forma que cabe ao autor 

a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 

(CPC, art. 357, III c/c 373, I e II).

5. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação.

6. A litisdenunciada pugnou pela prova pericial médica no autor (f. 458); a 

primeira requerida (f. 460), pela produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal do autor, bem como perícia técnica no local do 

acidente; a parte autora, de outro lado, pleiteou a produção de prova 

testemunhal e prova pericial médica e técnica, no local do acidente.

7. Indefiro a prova técnica no local do acidente, porquanto referida prova é 

impraticável dado o largo lapso temporal e, portanto, de pouca valia para o 

desfecho da lide (CPC, art. 464, §1º, III).

8. Defiro as demais provas requeridas, porquanto úteis e tempestivamente 

pleiteadas.

9. Para prova pericial médica, nomeio o Dr. Guido V. Cespedes, o qual 

deverá ser intimado para a realização do exame pericial, informando nos 

autos data da realização da perícia, com antecedência de 30 (trinta) dias, 

a fim da Serventia cumprir todos os atos necessários, bem como para, no 

prazo de cinco (05) dias, apresentar proposta de honorários. A 

litisdenunciada responderá pelos honorários relativos à perícia solicitada. 

Assim que apresentada a proposta de honorários pelo perito, intime-se 

para depositar o valor, no prazo de cinco (05) dias, a fim de que o feito 

possa prosseguir. Defiro, desde logo, o levantamento de 50% do valor dos 

honorários periciais a favor do perito, antes do início da perícia. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados da data da 

perícia.

 10. Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos, caso entendam necessário (CPC, art. 465).

 11. Após, realizada a perícia e apresentado o respectivo laudo, 

intimem-se às partes para, querendo, apresentarem manifestação, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (CPC, 

art. 477, §1º).

 12. Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal da parte autora, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03/04/2018, às 

14:00 horas. Intime-se pessoalmente a parte autora, com as advertências 

de estilo.

 13. Registro, ainda que cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou 

intimar as testemunhas por ele(a) arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC.

14. Expeça-se o necessário.

15. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91239 Nr: 5122-22.2013.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROMEU TREVISOL, SALETE JOSELI TREVISOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, RANATO L. RONCON - OAB:11.465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 Vistos.

1. Em consulta ao calendário judiciário, restou verificado que na data 

designada para audiência (28/03/2018) será ponto facultativo no Poder 

Judiciário do Mato Grosso, motivo pelo qual redesigno a audiência para a 

data de 09/05/2018 às 14:30 horas.

2. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 110355 Nr: 4151-66.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA DE ALENCAR GASPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVA NOBRES PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS VENTURINI - 

OAB:13.839, ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/13.970-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 Vistos.

1. Em consulta ao calendário judiciário, restou verificado que na data 

designada para audiência (28/03/2018) será ponto facultativo no Poder 

Judiciário do Mato Grosso, motivo pelo qual redesigno a audiência para a 

data de 09/05/2018 às 14:00 horas.

2. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 122143 Nr: 1670-96.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOISE HANELE WOLFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:MT/20.958-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIA APARECIDA DE 

AGUIAR - OAB:17589/MT

 Vistos.

1. Não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354), 

nem de julgamento antecipado (parcial ou total) do mérito (CPC, art. 355 e 

356), de modo que fixo os pontos controvertidos (CPC, art. 357, II) 

seguintes: a) existência/extensão dos danos materiais pleiteados; b) se 

houve dano moral suportado pela autora e se seus pressupostos 

restaram configurados; c) critérios para aferição de eventual valor dos 

danos morais; d) demais pontos que sejam verificados no decorrer da 

instrução pelo juízo como sendo de interesse para o deslinde da causa.

2. Inexiste hipótese de inversão convencional (CPC, art. 373, §3º), legal ou 

judicial (CPC, art. 373, § 1º) do ônus da prova, de forma que cabe a parte 

autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito e a ré a prova quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

autora (CPC, art. 357, III c/c 373, I e II).

3. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação.

4. A parte autora (f. 68/69) pugnou pela produção de prova testemunhal, 

documental e depoimento pessoal da parte requerida, ao passo que esta 

(f. 70) quedou-se inerte.

5. Defiro as demais provas requeridas, porquanto úteis e tempestivamente 

pleiteadas.

 6. Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal da parte requerida, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/05/2018, às 

15:00 horas. Intimem-se pessoalmente as partes, com as advertências de 

estilo.

 7. Intime-se a parte autora para apresentar rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, se já não houver feito. (CPC, art. 357, § 4º)

8. Registro, ainda que cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar 

as testemunhas por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intimem-se. Cumpra-se.
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3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000295-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TROMBETTA (IMPETRANTE)

ADRIANE ROGLIN (IMPETRANTE)

ROSEMEIRE GONCALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

ELIZA PEREIRA DE LIMA ARAUJO (IMPETRANTE)

EVERALDO LOUREIRO DE MELLO (IMPETRANTE)

GLECIANA DO CARMO BORBA MOTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

 

Proceda-se a intimação dos impetrantes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente prova idônea de que o Município de Lucas do Rio Verde 

efetivamente contratou 11(onze) servidores para ocupar o cargo de 

técnico de enfermagem, por intermédio da Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público - OSCIP (ex. publicação do contrato no Diário Oficial, 

em jornais ou outros meios de comunicação). Após, venham conclusos.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000250-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PELISSARI (EMBARGANTE)

GONCALINO FERNANDES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENE CORASSA OAB - MT4972/B (ADVOGADO)

FELIPE OLING CORASSA OAB - MT0018492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER BARTH (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

 

Recebo os embargos à execução. Intime-se a embargada, por intermédio 

de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, veicular 

manifestação [art. 920, inciso I do Código de Processo Civil]. Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24828 Nr: 2645-36.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENAIDE MORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416-MT

 Intimação da parte exequente para indicar os dados bancários no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118068 Nr: 8462-03.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RILSTON SILVA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Intimação da parte exequente para indicar os dados bancários no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112401 Nr: 5138-05.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIVERDE- INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE OLING CORASSA - 

OAB:18.492, RENE CORASSA - OAB:4972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5138-05.2015.811.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas InfoJud, Renajud e Siel, visando obter informações a respeito do 

atual endereço da executada.

Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação da executada, mediante 

a expedição de mandado e de carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT, 

registrando-se os referenciais de endereço indicados no extrato dos 

sistemas Siel e RenaJud, que seguem em anexo, para que, no prazo de 03 

(três) dias, realizem a quitação da dívida, das custas e despesas 

processuais [art. 829 do Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito ou de caução, 

se oponham à execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 

915, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23360 Nr: 1189-51.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GOMES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ITAMAR LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 108/2007.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 139, inciso V do 

CPC/2015, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 11 de 

abril de 2018, às 13h30min, que será realizada no CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT. Intime-se o exequente, através do advogado constituído, via 

DJe, e o executado, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento, registrando-se o endereço indicado no expediente juntado na 

fl. 114 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1992 Nr: 8-35.1995.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDO, MPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Processo n.º 867/2004.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o intuito de atestar se o 

exequente, devidamente intimado, realizou o depósito do valor da 

cota-parte dos honorários periciais.

 Concedo ao executado a possibilidade de realizar o depósito judicial da 

cota-parte dos honorários periciais (R$ 2.000,00), em duas parcelas de 

idêntico valor, que deverão ser efetivadas nas datas de 28/02/2018 e 

28/03/2018.
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Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116637 Nr: 7631-52.2015.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY RODRIGUES MACEDO EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DAMO JUNIOR -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR MANOEL - 

OAB:OAB/MT 17.799, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:3284-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7631-52.2015.811.0045.

INDEFIRO o requerimento de suspensão da tramitação da carta precatória, 

pois não há o enquadramento em qualquer das situações hipotéticas 

previstas no art. 313 do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao 

Juízo Deprecante, com o fito de solicitar informações a respeito do 

ajuizamento de embargos à execução, que tenha sido atribuído efeito 

suspensivo, e da conveniência de realizar-se o aditamento da carta 

precatória, para a finalidade de realizar a penhora de bens. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 128215 Nr: 4633-77.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PRIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNA DANIELLE PIOR, ALESSANDRA 

APARECIDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR/71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4633-77.2016.8.11.0045.

Proceda-se à citação dos réus, mediante a expedição de mandado, 

registrando-se o referencial de endereço indicado na petição juntada nas 

fls. 23 dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 3496 Nr: 952-95.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENIA AGRO CIÊNCIAS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROGRESSO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 155/2004.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 156 dos autos.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo, 

pelo prazo de 90 (noventa) dias. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40141 Nr: 458-16.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 458-16.2011.811.0045.

Considerando-se que o prazo de suspensão do processo requerido se 

exauriu, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106029 Nr: 1805-45.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sady Elias Soletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lourenço da Silva Junior ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das custas para 

expedição da certidão de débito judicial para protesto no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117559 Nr: 8169-33.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDP, AADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR/71613

 Processo n.º 8169-33.2015.8.11.0045.

Como medida de prudência, com fundamento no teor do art. 139, inciso VIII 

do Código de Processo Civil, designo audiência para o dia 03 de abril de 

2018, às 14h30min. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89101 Nr: 3006-43.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON BALESTIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT, 

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - 

OAB:8384-B/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo 

de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége 

Puricelli Pires, j. em 29/05/2012].Intimem-se as partes litigantes para que, 

no prazo de 20 (vinte) dias, indiquem e identifiquem/discriminem os 
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imóveis, que se objetiva realizar o cancelamento das averbações 

premonitórias, e que derivem, como consequência direta, da existência 

desta demanda judicial, exclusivamente. Logo após, proceda-se, mediante 

a expedição de ofício, ao cancelamento das averbações premonitórias 

realizadas e intime-se o executado para que efetive o pagamento dos 

emolumentos perante o Cartório Extrajudicial.Considerando-se que foi 

proferida sentença de mérito, transitada em julgado, que revogou a 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao exequente, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive o 

pagamento das custas judiciais deste processo executivo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de fevereiro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001448-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI ROQUE CONTI (EMBARGANTE)

CRISTIANE DE GOIS DE ARAUJO CONTI (EMBARGANTE)

J R CONTI & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO OAB - MT0018579-O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001448-77.2017.811.0045. Proceda-se a intimação dos 

embargantes para que, no prazo de 15 dias [arts. 350 c/c 679, ambos do 

CPC/15], se manifestem sobre a impugnação apresentada. Proceda-se 

também a intimação da companhia embargada para que, no de 30 (trinta) 

dias, apresente os contratos descritos na letra "e" da petição inicial, sob 

pena de serem considerados verdadeiros os fatos que os embargantes 

pretendem comprovar com tal documento [art. 400, inciso I do CPC/15]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000511-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELLEM CRISTINE TANAN DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000511-67.2017.811.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001908-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LISSANDRA DLUZNIEWSKI DAL MASO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA LAWISCH CARGNELUTTI OAB - MT6394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERLI ALENCAR DAL MASO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001908-64.2017.8.11.0045. Intime-se a inventariante para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias: a) se manifeste sobre a possibilidade de 

conversão do rito de inventário para arrolamento de bens, na forma do 

que dispõe o art. 665 do Código de Processo Civil; b) providencie a 

apresentação de certidões negativas atualizadas de débitos, que 

demonstrem o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e 

suas rendas. Não subsistindo interesse na conversão do procedimento de 

inventário para arrolamento de bens, Determino que se proceda a citação 

da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal a respeito dos termos do 

inventário e, também, para que seja viabilizado o exercício de direitos 

fiscais e de crédito [626 do Código de Processo Civil]. Logo após, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002416-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002416-44.2016.811.0045. Importa registrar que, no âmbito 

dos recursos representativos de controvérsia n.º 1.525.134 e n.º 

1.525.174/RS, Tema 954/STJ, determinou-se o sobrestamento do 

andamento de todos os processos que tratem das seguintes matérias: a) 

cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia plano de 

serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente pedido de 

indenização por danos morais, em contrato de prestação de serviços de 

telefonia fixa; b) ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da 

cobrança de serviços advindos da alteração do plano de franquia /plano 

de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se 

configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a 

necessidade de comprovação nos autos; c) prazo prescricional incidente 

em caso de pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior 

ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados 

de telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia/plano de 

serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 do Código 

Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; d) 

repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, 

ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, 

negligência e imperícia); e e) abrangência da repetição de indébito - se 

limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela autora na 

fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de 

liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. Portanto, diante desta moldura, 

considerando-se que a presente demanda se encaixa nas hipóteses 

previstas no âmbito do Tema 954, do Superior Tribunal de Justiça, 

DETERMINO a suspensão do processo, até ulterior deliberação da Corte 

Superior de Justiça. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001470-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY ALBERTO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - RO4269 (ADVOGADO)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)
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HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001470-38.2017.811.0045. Intime-se o apelado para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 

1.º do Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame 

da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004573-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MESSIAS DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004573-87.2016.811.0045. Com efeito, ao exame do 

conteúdo dos fundamentos e pedidos formulados na petição inicial, 

verifica-se que o requerente postula a condenação da companhia 

requerida a promover a baixa do gravame de alienação fiduciária, 

existente no prontuário do veículo Mercedes Benz/710, Renavam, 

00853812381, placa JZX 4805, ao argumento de que tal veículo nunca 

fora objeto de contrato entre as partes. Por via de consequência, diante 

desta moldura, considerando-se que a empresa requerida promoveu o 

registro de alienação fiduciária junto ao prontuário do referido veículo, 

conforme comprova o documento juntado pelo autor no evento nº 

8350516, com espeque no conteúdo normativo do art. 396 do Código de 

Processo Civil/2015, determino a intimação da instituição financeira 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 398, CPC/15], junte 

ao processo cópia do contrato que deu ensejo ao aludido gravame de 

alienação fiduciária do veículo Mercedes Benz/710, Renavam, 

00853812381, placa JZX 4805, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos que o requerente pretende comprovar com tal 

documento [art. 400, inciso I do CPC/15]. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001548-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J R CONTI & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

JOVANI ROQUE CONTI (EMBARGANTE)

CRISTIANE DE GOIS DE ARAUJO CONTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO OAB - MT0018579-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001548-32.2017.811.0045. Proceda-se a intimação dos 

embargantes para que, no prazo de 15 dias [arts. 350 c/c 679, ambos do 

CPC/15], se manifestem sobre a impugnação apresentada. Proceda-se 

também a intimação das partes litigantes para que, no de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apresentando de forma 

fundamentada a sua necessidade. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

16 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002056-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002056-75.2017.811.0045. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Rosângela dos Santos contra NET Serviços de Comunicação S/A (Claro 

S/A), em que argumentou, em suma, que jamais celebrou qualquer tipo de 

negócio jurídico com a empresa requerida e que, entretanto, a requerida 

realizou registro de inscrição nos cadastros de inadimplentes. Registrou 

que, em razão do ocorrido, experimentou danos morais. Requereu, ao 

final, a procedência do pedido para o fim de declarar a inexistência do 

débito e condenar a empresa requerida no pagamento de indenização, por 

danos morais. Foi indeferida a tutela de urgência e efetivada à citação da 

empresa requerida. A companhia requerida apresentou resposta, ocasião 

em que asseverou ter agido em exercício regular de direito. Sustentou a 

existência da dívida, decorrente de contrato de prestação de serviços. 

Suscitou a tese de excludente de responsabilidade, decorrente de fato de 

terceiro, invocando o art. 14, § 3.º, inciso II do Código de Defesa do 

Consumidor. Disse que a autora é devedora contumaz, o que afasta o 

dever de indenizar. Defendeu, ainda, a ausência de dano moral 

indenizável. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, 

instante em que a requerente reiterou o pedido de procedência. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a 

fundamentar. Primeiramente, impende enfatizar, desde logo, que se 

apresenta absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica 

e/ou a produção de prova testemunhal na situação hipotética ‘sub judice’, 

porque não se revela imprescindível para o regular deslinde do litígio. 

Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da 

lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 

355, inciso I do Código de Processo Civil. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de 

fundo da demanda. Deveras, segundo a norma de regência, todo 

comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte do fornecedor, 

que revela a existência de defeito na prestação do serviço, fruto da 

violação dos deveres de qualidade-segurança, de cuidado, de 

cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se caracterize 

como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano ao 

consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor de 

serviços promover a reparação civil, independentemente de investigação 

sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. De fato, o 

defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico à 

responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de responsabilidade 

civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do ato lesivo, do 

dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo 

normativo do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990. Pois bem. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, deduz-se que a companhia 

requerida não comprovou, de forma categórica, que a dívida, que deu 

origem à inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes 

(evento nº 8039545 – pág. 1), possui origem causal válida e, por via de 

arrastamento, derive da celebração de contrato regular, contraído, 

pessoalmente, por parte da requerente/consumidora ou, de maneira 

residual, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro na consumação do 

resultado — ponto crucial/nodal que a companhia requerida lançou mão, 

como pano de fundo, para excluir a caracterização da responsabilidade 

civil e que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus 

ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso II 

do Código de Processo Civil/2015; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. 

Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, inexistem 

quaisquer vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de 

modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos 
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mínimos e idôneos, a existência, idoneidade e a regularidade da obrigação 

jurídica subjacente — o quê poderia ter-se operacionalizado mediante o 

mero ato de juntar ao processo o respectivo contrato ou qualquer outro 

documento idôneo e que detenha a capacidade de comprovar/espelhar a 

efetiva existência e a regularidade do negócio jurídico. Para comprovar 

dita contratação, a empresa requerida trouxe aos autos apenas telas 

extraídas de seus próprios sistemas, das quais não se pode extrair 

anuência da autora com a contratação dos supostos serviços e, desta 

forma, insta reconhecer que não logrou êxito a requerida em comprovar a 

existência de qualquer relação comercial que amparasse a cobrança 

efetivada. E nesse norte, anote-se que a circunstância da contratação em 

debate ter sido operada via telefone em nada favorece a companhia 

requerida, na medida em que se ela tem disponibilidade de ofertar o 

serviço via telefone, também deve criar mecanismos para comprovar a 

contratação pelo consumidor, como forma de se acautelar da possível 

ocorrência de fraudes. Consequentemente, diante desta perspectiva, 

levando-se por linha de estima a noção de ideias de que a 

responsabilidade de avaliar/verificar a existência da relação jurídica e a 

idoneidade e a regularidade da origem da obrigação jurídica desponta 

como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da companhia 

requerida e, ao mesmo tempo, que é dever do credor, que faz uso dos 

serviços de cadastro de proteção ao crédito, mantê-lo atualizado com 

informações fidedignas/reais, à míngua da existência da relação jurídica 

subjacente, conclui-se, por inferência racional, que o registro da inscrição 

do nome requerente caracteriza, portanto, ato/postura ilegal e abusiva [art. 

6.º, incisos III e VI e art. 73, ambos da Lei n.º 8.078/1990]. Por via de 

consequência, nesse influxo de ideias, partindo da premissa de que o 

registro da inscrição do nome do requerente nos cadastros de 

inadimplentes se revelou ilegal, originando situação de extrema 

desconsideração, insegurança e prejuízos, considero que se encontram 

presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de 

restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil de 2002 e 

art. 14 da Lei n.º 8.078/1990]. A guisa de ilustração, a corroborar tais 

assertivas, colho da jurisprudência do Augusto Superior Tribunal de 

Justiça os seguintes precedentes, os quais versam a respeito de 

situações análogas à presente: “(…) 1. A jurisprudência do STJ é no 

sentido de que a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera 

dano moral suscetível de indenização, dano que se presume ocorrido com 

a prova da referida inscrição. (…)” (STJ, REsp n.º 720.364/AL, 1.ª Turma, 

Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 15/03/2005). “(…) I. A 

inscrição indevida do nome dos autores em cadastro de inadimplentes, a 

par de dispensar a prova objetiva do dano moral, que se presume, é 

geradora de responsabilidade civil para a instituição financeira, quando 

constatado que o suposto débito não possui causa. (…)” (STJ, REsp n.º 

943.653/SP, 4.ª Turma, Relator: Ministro Aldir Passarinho Júnior, julgado em 

13/05/2008). “(…) A inscrição indevida nos cadastros de proteção ao 

crédito gera dano moral indenizável. (…)” (STJ, AgRg no REsp n.º 

945.575/SP, 3.ª Turma, Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, 

julgado em 14/11/2007). Com efeito, para fins de caracterização da 

responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível 

a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais 

que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou 

direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte 

exp ress i va  repe rcussão  e  pe r tu r b a ç ã o  à  h o n r a ,  à 

incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, 

sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio 

no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, 

ambos do Código Civil. Com base nesse raciocínio, depreende-se, por 

força de proposição lógica, que o registro, efetivado de forma ilegal, de 

inscrição do nome do consumidor/autor nos cadastros de inadimplentes, 

traz, como consequência direta, perturbação emocional, que causa abalo 

à incolumidade psicológica, ao dinamizar na psique sentimento de desvalia 

e desprezo absoluto, decorrente de relação de consumo mal resolvida, 

causadora de contratempos/transtornos e intenso constrangimento. Sob 

outro aspecto, de suma importância ressaltar, por oportuno, que embora 

subsista outro registro desabonador nos cadastros de inadimplentes em 

nome da autora (evento nº 8039545 – pág. 1), o fato é, e isso não se pode 

sonegar, que a inscrição se refere à dívida contraída posteriormente — o 

quê afasta/rechaça a incidência da Súmula n.º 385 do STJ. A existência 

do dano moral, fruto da existência de registro desabonador no cadastro 

de inadimplentes, decorre ‘in re ipsa’, na medida em que a 

responsabilidade do agente desponta como consequência direta do ato de 

violação do direito, o quê implica considerar que se revela totalmente 

irrelevante a demonstração do prejuízo em concreto — que se presume 

em razão da própria conjuntura factual estabelecida. O dano, portanto, 

consuma-se com a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes; nada 

mais se afigura necessário demonstrar, visto que o dano moral daí deriva, 

carecendo de demonstração no plano fático-probatório [cf.: STJ, AgRg no 

REsp n.º 1.220.686/MA, 4.ª Turma, Relator: Ministro Raul Araújo, julgado 

em 16/08/2011; STJ, AgRg no Ag n.º 1.261.225/PR, 3.ª Turma, Relator: 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 09/08/2011; STJ, AgRg 

no REsp n.º 1.252.125/SC, 3.ª Turma, Relator: Ministro Sidnei Beneti, 

julgado em 21/06/2011]. Por via de consequência, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que o registro da inscrição do nome da 

requerente nos cadastros de inadimplentes conservou-se durante 

razoável lapso de tempo, adicionado ao conjunto de circunstâncias e de 

elementos empíricos que permearam o episódio ‘sub judice’ (porque 

subsiste outro registro negativo posterior nos cadastros de proteção ao 

crédito no nome da autora) e, por derradeiro, levando-se por linha de 

estima a avaliação do exame do potencial sócio-econômico das partes 

litigantes, considero razoável que se arbitre o valor da indenização pelo 

dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

para minimizar os transtornos gerados pela demora na exclusão do 

registro desabonador — sem que se configure enriquecimento sem causa. 

Por fim, considerando-se que a plausibilidade do direito invocado — que 

se caracteriza devido à ocorrência da cobrança irregular de valores — 

(‘fumus boni iuris’) e o perigo da demora da prestação jurisdicional — 

configurado no risco que a manutenção da cobrança pode dinamizar — 

(‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes as hipóteses 

que autorizam a concessão da tutela de urgência [art. 300 do Código de 

Processo Civil/2015]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial por Rosângela dos Santos contra NET 

Serviços de Comunicação S/A (Claro S/A), para o fim de: a) Deferir a 

tutela de urgência e, como consequência, Determinar que a empresa 

requerida exclua o nome da requerente dos cadastros de proteção ao 

crédito, exclusivamente quanto às obrigações jurídicas narradas neste 

processo, dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de 

incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o 

limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da realização de nova 

avaliação a respeito da necessidade/conveniência da manutenção, 

majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 806, § 1.º do Código de 

Processo Civil/2015]. b) Declarar a inexistência da dívida, decorrente do 

contrato que originou o registro desabonador nos cadastros de 

inadimplentes; c) Condenar a empresa requerida, a título de indenização 

por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com 

incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 

do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados 

desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade 

civil extracontratual [cf.: STJ, AgRg no REsp n.º 1.435.413/SC, 3.ª Turma, 

Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.º 

1.476.080/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014]; e d) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, Condeno a empresa requerida no 

pagamento de custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado 

decorrentes da sucumbência, cumpre ter presente que, tomando em 

consideração que a Emenda Constitucional n.º 80/2014 conferiu à 

Defensoria Pública idênticas prerrogativas atribuídas à Magistratura, 

conclui-se, por força de conclusão lógica, que se revela totalmente 

incabível o recebimento de honorários de advogado [cf.: TJMT, Agravo 

Regimental n.º 0019673-40.2016.8.11.0000, 4.ª Câmara Cível, Rel.: Des. 

Luiz Carlos da Costa, j. 01/03/2016; TJMT, Agravo n.º 

0152629-54.2015.8.11.0000, 3.ª Câmara Cível do TJMT, Rel.: Des. Maria 

Aparecida Ribeiro, j. 15/12/2015]. Deixo de Impor, portanto, a condenação 

da requerida no pagamento de honorários de advogado. Proceda-se a 

alteração dos dados e informações relativas aos cadastros das partes, 

devendo figurar no polo passivo do processo Claro S/A. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002748-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002748-11.2016.811.0045. Cuida-se de Ação de Rescisão 

Contratual c/c Inexigibilidade Do Débito, Repetição do Indébito e 

Indenização Por Danos Morais ajuizada por Débora Alves Rodrigues 

contra OI S/A, em que argumentou, em suma, que possui com a empresa 

requerida um plano de telefone fixo e internet, registrado sob o nº 

3548-9365, mas que o serviço de telefonia fixa nunca funcionou e que, 

mesmo não funcionando, a reclamada cobrou as faturas entre novembro 

de 2015 e abril de 2016. Aduziu ter contatado com a empresa demandada, 

a fim de que fosse solucionado o problema, porém não obteve êxito. 

Requereu, ao final, a procedência do pedido para o fim de declarar a 

inexistência do débito e condenar a requerida no pagamento de 

indenização, por danos morais e por repetição do indébito. Foi deferida a 

tutela de urgência e promovida a citação da requerida. A empresa 

requerida apresentou resposta, oportunidade em que arguiu preliminar de 

conexão de ações, em razão da identidade de objeto. No mérito, alegou, 

em síntese, a ausência de qualquer irregularidade nos serviços prestados 

à requerente, pois todas as solicitações foram atendidas nos termos 

previstos pela ANATEL. Defendeu a ausência dos requisitos 

caracterizadores da responsabilidade civil. Disse que é descabido o pleito 

de repetição de indébito e que inexistem danos morais indenizáveis. 

Postulou a improcedência do pedido. Houve réplica, instante em que a 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Oportunizada 

a dilação probatória, as partes manifestaram desinteresse na produção de 

outras provas. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto 

relatório. Passo a fundamentar. Primeiramente, no que tange ao pedido de 

reconhecimento da conexão de ações, formulado pela empresa requerida 

em contestação, penso que esta fadada ao insucesso. É que, a conexão 

define-se como o nexo de semelhança, determinado entre duas ou mais 

ações, ainda que de maneira parcial, relacionado à causa de pedir ou ao 

pedido e que evidencie, mesmo que remotamente, a possibilidade concreta 

de prolação de decisões conflitantes, decorrente da existência do fator de 

semelhança [art. 55 do Código de Processo Civil/2015]. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, principalmente do teor do 

processo nº 1002416-44.2016.8.11, é possível divisar que referida ação 

indenizatória, ajuizada pela autora contra a companhia requerida, objetiva 

condenar a demandada no pagamento de indenização, por danos morais e 

por repetição de indébito, derivada da cobrança de serviços não 

contratados, descritos na petição inicial. Não subsiste relação de 

conexão, entre as ações propostas, pois os pedidos de cada demanda se 

fundamentam em causas de natureza diversa e, por conta disso, também 

não há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias se as 

ações forem julgadas separadamente. Não subsistem outras questões 

preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos 

autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes 

temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos 

de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. Deveras, 

segundo a norma de regência, todo comportamento, comissivo ou 

omissivo, realizado por parte do fornecedor, que revela a existência de 

defeito na prestação do serviço, fruto da violação dos deveres de 

qualidade-segurança, de cuidado, de cooperação e de informação 

adequada/suficiente, e que se caracterize como fator determinante para 

dinamizar a ocorrência de dano ao consumidor, induz, de maneira 

automática, na obrigação do fornecedor de serviços promover a 

reparação civil, independentemente de investigação sobre a existência de 

culpa do agente que causou a lesão. De fato, o defeito/falha na prestação 

do serviço, que dá substrato jurídico à responsabilidade civil do 

fornecedor, traduz situação de responsabilidade civil objetiva, que parte 

do pressuposto da existência do ato lesivo, do dano e do nexo causal. 

Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 14 da 

Lei n.º 8.078/1990. Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido 

no processo, máxime do conteúdo dos documentos arquivados nos 

eventos nº 3228426 e nº 3228424, depreende-se que as partes litigantes 

celebraram contrato de prestação de serviço de telefonia fixa e de 

internet, que disponibilizou ao requerente acesso ao número (65) 

3548-9365. Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido 

no processo, é possível divisar, também, que a empresa requerida, 

durante a normalidade contratual, deixou de disponibilizar o sinal de 

telefonia fixa contratado pela autora. Segundo os informes produzidos no 

processo, denota-se também que a requerente tentou, sem êxito, resolver 

o problema na esfera extrajudicial. Deveras, para comprovar a 

regularidade do serviço, a empresa requerida trouxe aos autos apenas 

telas extraídas de seus próprios sistemas, das quais não se pode extrair o 

efetivo fornecimento dos serviços. Desta forma, insta reconhecer que não 

logrou êxito a requerida em comprovar a existência de qualquer 

fundamento que amparasse as cobranças realizadas, ônus que era seu a 

teor do disposto no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil/2015 e 

do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, e do qual não se 

desincumbiu. Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, 

inexistem quaisquer vestígios externos que tenham o condão de 

assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de 

elementos cognitivos mínimos e idôneos, a regularidade do fornecimento 

do serviço de telefonia fixa contratado pela autora — o quê poderia ter-se 

operacionalizado mediante a juntada ao processo das faturas de 

cobrança contendo a relação das ligações efetivadas e recebidas ou 

qualquer outro documento idôneo e que detenha a capacidade de 

comprovar/espelhar o efetivo funcionamento do terminal telefônico. 

Ressalte-se que a questão relativa à execução das providências 

necessárias para o fornecimento dos serviços de telefonia fixa, de forma 

adequada, eficiente e contínua, é matéria pacífica frente ao Código de 

Defesa do Consumidor, que em seu art. 22 estabelece: “Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” Por via de consequência, 

diante desta moldura, em que a empresa requerida deixou de disponibilizar 

o sinal de telefonia fixa contratado pela autora, levando-se em 

consideração que as concessionárias de serviços públicos estão 

obrigadas a garantir a prestação dos serviços de forma adequada e 

eficiente, conforme estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, 

impõe-se a procedência do pedido de rescisão do contrato e de 

inexigibilidade da dívida, com a confirmação da decisão que deferiu a 

tutela de urgência (evento nº 4596769). Reconhecida a falha na prestação 

do serviço por parte da empresa requerida, consubstanciada na ausência 

de disponibilização do sinal de telefonia fixa contratado pela autora, 

tomando-se em consideração que a cobrança da dívida se efetivou de 

maneira totalmente irregular (o quê deu origem à situação de falta de 

desconsideração, desrespeito, descaso e de sentimento de desvalia, fruto 

da violação do dever de qualidade-segurança), como forma de concretizar 

a aplicação da teoria do valor do desestímulo (‘punitive damages’ ou 

‘exemplary damages’) — que preconiza que a responsabilidade civil visa a 

atuar como fator de desestímulo à prática de novos ilícitos/danos e de 

instrumento preventivo de eficácia geral [cf.: STJ, REsp n.º 401.358/PB, 4.ª 

Turma, Rel.: Carlos Fernando Mathias (Des. Convocado do TRF da 1.ª 

Região), j. 05/03/2009 —, considero que se encontram presentes os 

requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos 

experimentados [art. 186 do Código Civil de 2002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. A guisa de ilustração, a corroborar tais assertivas, colho da 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes precedentes, os 

quais versam a respeito de situações análogas à presente: “RECURSO 

INOMINADO. RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA POR SERVIÇOS 

NÃO UTILIZADOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA VIA CALL 

CENTER. TEMPO EXCESSIVO DESPENDIDO. SERVIÇO INADEQUADO E 

INEFICIENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incontroversa nos autos a cobrança 

indevida por serviços não utilizados, a falha na prestação de serviço que 

gera tempo excessivo despendido em ligações destinadas ao call center, 
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objetivando resolver administrativamente o problema sem o devido 

sucesso, é suficiente para a presunção do dano moral (dano in re ipsa). 

Precedentes jurisprudenciais (TRU TJMT 0019037-47.2011.811.0001, 

TJRS 70040912214 e Enunciado n.º 16 das Turmas Recursais do TJPR). 2. 

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos 

morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Quantum fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Observância dos 

critérios de proporcionalidade e modicidade. 3. Recurso conhecido e 

parcialmente provido” (Turmas Recursais do TJMT, Recurso Inominado n.º 

0021718-19.2013.811.0001, Rel.: Hildebrando da Costa Marques, julgado 

em 15/10/2014) — com destaques não inseridos no texto original. 

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS OU 

UTILIZADOS. INCLUSÃO NAS FATURAS. COBRANÇA. RECLAMAÇÃO 

ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. INSISTÊNCIA NA COBRANÇA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. A simples cobrança, ainda que 

por obrigação indevida, não gera direito a reparação por dano moral, mas 

se o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente e 

ainda sim persistem as cobranças por serviços ou produtos não 

disponibilizados, fato que gera inquietude e causa contrariedade, o 

suficiente para dar ensejo a indenização desta natureza. Reduz-se o valor 

da indenização a título de dano moral, se fixado fora dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade” (Turmas Recursais do TJMT, Recurso 

Inominado n.º 027.2010.038.153-5, Rel.: Valmir Alaércio dos Santos, 

julgado em 07/11/2014) — com destaques não inseridos no texto original. 

Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, 

decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito 

que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte 

integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de 

personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva 

repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica 

e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, 

sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que 

resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil de 2002. 

Com base nesse raciocínio, depreende-se, por força de proposição lógica, 

que a cobrança indevida de valores, realizada durante razoável lapso de 

tempo, entre novembro de 2015 a abril de 2016, secundada através de 

diversas tentativas de resolução do problema, sem sucesso, na via 

administrativa, conforme protocolos de atendimentos indicados na petição 

inicial, traz, como consequência direta, intenso desgaste físico e 

e m o c i o n a l ,  q u e  d i n a m i z a  p e r t u r b a ç ã o  e m o c i o n a l  e 

contratempos/transtornos. Por via de consequência, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que a consumação do evento se limitou a 

ocorrência de cobrança indevida de valores, de modo que as 

repercussões dos danos podem ser graduadas como de média 

intensidade, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do 

potencial sócio-econômico das partes litigantes, considero razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), sem que se configure enriquecimento sem 

causa. Por derradeiro, com relação ao pedido de incidência da repetição 

do indébito, entendo que deva merecer guarida. É que, de acordo com a 

norma de regência, dado à vedação ao enriquecimento ilícito, àquele, que 

foi submetido à cobrança indevida de valores, exceto na situação de 

engano justificável, desperta o direito de auferir o ressarcimento do valor 

correspondente ao dobro da quantia que efetivamente quitou, de maneira 

indevida, em excesso, independentemente da prova do erro [art. 42, 

parágrafo único da Lei n.º 8.078/1990; art. 876 do Código Civil de 2002]. 

Portanto, exatamente nesse influxo de ideias, levando-se por linha de 

estima que a companhia requerida, de forma abusiva e ilegal, realizou a 

cobrança de valores no valor nominal total de R$ 573,58 (quinhentos e 

setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), configurada a má-fé, 

considero que a repetição do indébito em dobro em prol da 

consumidora/reclamante, é medida que se impõe. Sobre a temática relativa 

à realização de cobrança indevida, que caracteriza abuso de direito, 

caracterizar/autorizar a restituição em dobro da quantia em dinheiro, 

confira os seguintes precedentes jurisprudenciais: TJRS, Apelação Cível 

n.º 70065010456, 20.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 

24/06/2015; TJRS, Apelação Cível n.º 70055118418, 10.ª Câmara Cível, 

Rel.: Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 01/08/2013. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Débora 

Alves Rodrigues contra OI S/A, para o fim de: a) Confirmar a tutela de 

urgência precedentemente concedida e, como consequência natural, a.1) 

Decretar a rescisão do contrato de prestação de telefonia fixa e de 

internet, registrado com o número 3548-9365; a.2) Determinar que a 

empresa requerida se abstenha de realizar a cobrança dos valores e de 

incluir o nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no que 

tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente 

processo, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 

100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

prejuízo da realização de nova avaliação a respeito da 

necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das 

‘astreintes’ [art. 806, § 1.º do Código de Processo Civil]; b) Declarar a 

inexistência da dívida, decorrente do contrato celebrado entre as partes 

litigantes; c) Condenar a empresa requerida, a título de indenização por 

danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do 

arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de 

juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, visto que 

se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 

220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg 

nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, 

j. 18/11/2008]; d) Condenar a companhia reclamada, a título de indenização 

por repetição do indébito, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 

1.147,16 (mil cento e quarenta e sete reais e dezesseis centavos), com 

incidência de correção monetária, a ser calculada pelo IPC-Fipe e juros 

moratórios na ordem de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da data 

em que se aperfeiçoou a citação da companhia requerida; e) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo 

princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil/2015, Condeno a empresa requerida no 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados no percentual de 15% do valor da 

condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho 

desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002765-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA GRAPIGLIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIS SODER (RÉU)

RITA DE CASSIA BENITI SODER (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002765-13.2017.8.11.0045. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que os requeridos, logo 

após o ajuizamento da ação, desocuparam voluntariamente o imóvel objeto 

da ação de despejo (ID n.º 9872766, págs. 1 a 12), sem que, entretanto, 

se consumasse a citação dos réus. D’outra banda, verifica-se que a parte 

autora requereu a emenda da petição para o fim de converter a ação de 

despejo em ação executiva (ID n.º 10263907, págs. 1 a 4). Nesta senda, 

tendo em vista que ainda não houve a citação dos requeridos [art. 329, 

inciso I do Código de Processo Civil], somado ao fato de que a inicial foi 

instruída com título executivo extrajudicial [art. 784, inciso III do Código de 

Processo Civil], e, como forma de concretizar a aplicação dos princípios 

da celeridade e economia processual, não vejo óbice ao acolhimento do 

pedido, devendo a autora, caso necessário, complementar o recolhimento 

das custas processuais [TJRS – Agravo de Instrumento Nº 70043750827, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 18/07/2011]. Por fim, de suma importância 

ressaltar, por oportuno, que os aluguéis e demais encargos derivados do 

contrato de locação devem incidir até a desocupação do imóvel, com a 
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entrega das chaves [TJRS – Recurso Cível Nº 71005973664, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 20/04/2016] – o quê, no caso em pauta, ocorreu 

em 14/09/2017 (ID n.º 9872766, págs. 1 a 12). Ante o exposto, Recebo a 

emenda à petição inicial e Determino a remessa do feito ao Cartório 

Distribuidor com a finalidade de que seja atestada eventual necessidade 

de complementação das custas processuais em razão da conversão da 

ação de despejo com cobrança de aluguéis para ação executiva. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 

de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 96518 Nr: 3156-87.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN MARTINS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIR JARDIM SANTANA - 

OAB:OAB/MT 22424/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a advogada do reeducando para se manifestar sobre o cálculo 

de pena de fl. 126, no prazo de 03 (três) dias

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001193-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte 

reclamada/recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Lucas do Rio Verde - MT, 16 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004355-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE JESUS PRAXEDES BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte 

reclamada/recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Lucas do Rio Verde - MT, 16 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000202-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTOTELES SOUSA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (EXECUTADO)

LOJAS AVENIDA S.A (EXECUTADO)

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

MOANNY FELIX DE ANDRADE OAB - PE0026936D (ADVOGADO)

KATIA DE FREITAS ALVES OAB - SP187789 (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES DEVEDORAS, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação 

(CPC, art. 523, § 1º). DESPACHO: Vistos.Inicialmente, determino que a 

Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º). Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 525, do CPC.Caso não seja, realizado o pagamento 

retornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora.Expeça-se alvará para liberação do valor incontroverso, 

atentando-se para os dados bancários apresentado no id. 11636385.Sem 

prejuízo, por se tratar de ação protocolada no balcão, promova-se a 

atualização da divida, descontando-se o valor pago voluntariamente, pela 

requerida Lojas Avenida S.A (id. 10878788), e na sequência cumpra-se 

as determinações da presente decisão.Intimem-se Cumpra-se.Lucas do 

Rio Verde-MT, 07 de fevereiro de 2018.Melissa de Lima AraújoJuíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

CONCILIG TELEMARKETING E COBRANCA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002815-39.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RODOLFO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., CONCILIG 

TELEMARKETING E COBRANCA LTDA. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Aduz a 

Requerida CONCILIG TELEMARKETING E COBRANCA LTDA. ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da presente relação jurídica 

processual, já que realiza as cobranças em nome da ré Banco Bradesco 

S/A como mandatária, tendo realizado as cobranças de acordo com as 

informações prestadas por este. De fato, a Primeira Ré atuou tão-somente 

como mera mandatária em nome da Segunda Ré, utilizando-se das 

informações prestadas por este para tanto. Nestes termos, acolho a 

preliminar arguida e reconheço a ilegitimidade da Ré CONCILIG 

TELEMARKETING E COBRANCA LTDA., para figurar no polo passivo da 

relação jurídica processual, e, por conseguinte, com relação a tal Ré, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, assim 
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com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Alega a parte autora, que houve restrição em seu nome referente a débito 

lançado pela empresa requerida. Afirma e comprova que tal débito restou 

quitado. A empresa requerida não logrou êxito em comprovar a legalidade 

da negativação. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, consoante alhures relatado. A reclamada não 

demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, que deu azo à 

manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, 

se acha perfeitamente regular, possui origem causal válida ou, 

residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro na 

causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, e, por derradeiro, levando-se por linha de estima 

a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes, 

creio que se apresenta como medida de prudência razoável que se arbitre 

o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 

6.000,00, como forma de minimizar os transtornos gerados pela inclusão 

do nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para o ofendido. Ante o exposto: a) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO sem 

resolução de mérito em relação à requerida CONCILIG TELEMARKETING E 

COBRANCA LTDA., com fundamento no artigo 485, VI, NCPC/2015; b) 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de CONFIRMAR o pleito concedido em sede de tutela provisória, e: 

b.1) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00, corrigida monetariamente 

pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi arbitrada a 

indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b.2) Declarar a 

inexistência do débito inscrito objeto da lide; b.3) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2018. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANATANAEL DA SILVA CASAS NOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001588-14.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANATANAEL DA 

SILVA CASAS NOVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Alega a parte autora, 

que houve restrição em seu nome referente a débito lançado pela 

empresa requerida. A empresa requerida não logrou êxito em comprovar a 

legalidade da negativação. Assim, alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, consoante alhures relatado. A reclamada não 

demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, que deu azo à 

manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, 

se acha perfeitamente regular, possui origem causal válida ou, 

residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro na 

causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, bem como considerando que a parte autora 

possui negativação posterior à discutida no presente feito, e, por 

derradeiro, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do 

potencial socioeconômico das partes litigantes, creio que se apresenta 

como medida de prudência razoável que se arbitre o valor da indenização 

pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 3.000,00, como forma 

de minimizar os transtornos gerados pela inclusão do nome da Reclamante 

no cadastro de proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento 

sem causa para o ofendido. D’outra banda, no que tange ao pedido 
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contraposto de condenação em litigância de má-fé, verifico que o mesmo 

não deve prosperar. E isso se justifica porque o demandado não fez 

qualquer prova quanto à alegada conduta ilícita do autor, tampouco que 

tenha sofrido qualquer espécie de prejuízo em razão da mesma, de forma 

que a improcedência do pedido contraposto é medida que se impõe. Ante 

o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça 

inicial para o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por 

danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00, 

corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que 

foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Declarar a inexistência do débito inscrito objeto da lide, e, como 

consequência, DETERMINAR a exclusão do nome da autora nos cadastros 

de inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas 

narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 

100,00 (cem reais), na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer 

[art. 497 do CPC/2015]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga 

retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do 

Rio Verde/MT, 16 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIEL MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000331-85.2016.8.11.0045 REQUERENTE: GEZIEL MORAES 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Sobre o tema o Tribunal 

de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de declaração não se 

prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente quando os utilizados 

no acórdão eram suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” 

(Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de 

Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o 

Superior Tribunal de Justiça entende que “os Embargos de Declaração são 

espécie recursal peculiar que objetiva a integração de decisão judicial nas 

hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. Não se prestam à 

correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 

2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). 

Em decorrência do exposto e considerando que a pretensão da parte 

embargante se consubstancia na revisão do julgado entendo que o 

embargo de declaração (ID 2600081) não merece provimento. Posto isso, 

conheço dos embargos de declaração e não os acolhos. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2017. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Certifique-se a tempestividade do recurso inominado. III - 

Após, conclusos. IV - Int. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de fevereiro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004088-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLAUS FERREIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004088-53.2017.8.11.0045 REQUERENTE: KLAUS FERREIRA 

CORDEIRO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. No tocante à preliminar de 

carência da ação por falta de interesse processual, verifico que não 

merece acolhimento, uma vez que, conforme se verá adiante, restaram 

demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência 

requerida em juízo. Alega a parte autora, que houve restrição em seu 

nome referente a débito lançado pela empresa requerida. A empresa 

requerida não logrou êxito em comprovar a legalidade da negativação. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a ré deixou de instruir os autos com documento hábil que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

consoante alhures relatado. A reclamada não demonstrou, estreme de 

quaisquer dúvidas, que a dívida, que deu azo à manutenção do nome da 

parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, se acha perfeitamente 

regular, possui origem causal válida ou, residualmente, a implementação 

de culpa exclusiva de terceiro na causação do resultado lesivo, fatos 

estes, em especial, que a empresa reclamada poderia lançar mão, como 

pano de fundo, para excluir a sua responsabilidade civil, os quais, por via 

de consequência, penderam por pesar sobre os seus ombros o dever de 

promover a sua comprovação [art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No 

caso, se incumbiu a parte autora de demonstrar os requisitos necessários 

ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de 

seu nome, o dano moral e nexo causal. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Logo, nesse influxo de ideias, partindo da 

premissa elementar de que a inclusão do nome da reclamante nos 

cadastros de inadimplentes da SERASA não possui origem causal 

comprovadamente válida, originando situação de extrema 

desconsideração, insegurança e prejuízos ao consumidor, conclui-se que 

se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever 

de restituir/reparar ao cliente os danos suportados [art. 186 do Código Civil 

de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da 

premissa consistente no fato de que a manutenção ilegal do nome da 

reclamante nos cadastros de inadimplentes da SERASA conservou-se 

durante expressivo interstício temporal, adicionado ao cipoal de 

circunstâncias que envolvem o caso submetido à apreciação, bem como 

considerando que a parte autora possui outra negativação à discutida no 
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presente feito, a qual foi declarada ilegal nos autos 

1004081-61.2017.8.11.0045, e, por derradeiro, levando-se por linha de 

estima a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes 

litigantes, creio que se apresenta como medida de prudência razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia 

equivalente a R$ 3.000,00, como forma de minimizar os transtornos 

gerados pela inclusão do nome da Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito, sem que se configure enriquecimento sem causa para o ofendido. 

D’outra banda, no que tange ao pedido contraposto de condenação em 

litigância de má-fé, verifico que o mesmo não deve prosperar. E isso se 

justifica porque o demandado não fez qualquer prova quanto à alegada 

conduta ilícita do autor, tampouco que tenha sofrido qualquer espécie de 

prejuízo em razão da mesma, de forma que a improcedência do pedido 

contraposto é medida que se impõe. Ante o exposto JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim 

de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00, corrigida monetariamente 

pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi arbitrada a 

indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) Declarar a 

inexistência do débito inscrito objeto da lide, e, como consequência, 

DETERMINAR a exclusão do nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas 

narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 

100,00 (cem reais), na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer 

[art. 497 do CPC/2015]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga 

retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do 

Rio Verde/MT, 16 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005024-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MONTEIRO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005024-78.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DOUGLAS 

MONTEIRO COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto 

etc., Determino que a parte Reclamante proceda emenda à inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim 

de que traga aos autos o comprovante de endereço em nome da parte 

autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, a 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito 

alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua 

comprovantes de residência em seu nome, o reclamante deverá 

comprovar por documento idôneo a relação com a pessoa que constará 

no comprovante de residência. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 15 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000510-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER RAMON ALVES TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000510-82.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GBS AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REQUERIDO: KLEBER RAMON ALVES 

TEIXEIRA Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da 

Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Compulsando o contingente probatório 

produzido no processo, conclui-se que a parte requerida, devidamente 

citada e intimada (IDs 6754518 e 6754525), deixou de comparecer à 

audiência de conciliação (ID 8135907), anteriormente agendada. Deveras, 

de acordo com a norma de regência, a ausência injustificada do réu à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução induz, como 

consequência direta e automática, a incidência dos efeitos materiais da 

revelia e produzem presunção de veracidade, de natureza relativa, dos 

fatos articulados por parte do autor na petição inicial. Interpretação do 

conteúdo normativo do art. 20 da Lei n.º 9.099/1995. A parte autora afirma 

e comprova ser credora da requerida na quantia de R$ 5.416,02, valor 

representado pelas faturas juntadas em IDs 4838521, 4838526, 4838530, 

4838536, 4838541, 4838545, 4838555, 4838558 e 4838563. Pois bem. 

Levando-se por linha de estima que o fato constitutivo do direito da parte 

requerente, derivado da existência e da formação da relação contratual e 

o não cumprimento da obrigação, despontam devidamente comprovados, 

considero que a procedência da pretensão de cobrança de valores é 

medida que se impõe. Por derradeiro, de suma importância enfatizar, por 

conveniente, com relação à definição do termo inicial dos encargos de 

mora, que os juros de mora, na ação de cobrança ou na ação monitória, 

fundamentadas em título desprovido de eficácia executiva, cuja cobrança 

não se realizou em momento anterior por inércia do credor, incidem a partir 

da citação, dado a aplicabilidade da regra contida no conteúdo normativo 

do art. 219 do Código de Processo Civil e do art. 406 do Código Civil/2002 

[cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 138.460/RS, 4.ª T., Rel.: Min. Marco Buzzi, j. 

04/02/2014; STJ, REsp n.º 554.694/RS, 4.ª T., Rel. Min. Barros Monteiro, j. 

06/09/2005] e a correção monetária, porque objetiva viabilizar a 

recomposição do valor monetária corroído pelo decurso do tempo, tem 

incidência desde o vencimento do título cobrado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 

666.617/RS, 3.ª T., Rel.: Min. Humberto Gomes de Barros, j. 01/03/2007]. 

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na 

peça inicial para o fim de: a) Condenar a requerida no pagamento da 

quantia em dinheiro correspondente a R$ 5.416,02, com incidência de 

correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir do 

vencimento da dívida, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano [art. 406 

e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN], 

contados a partir da data da citação; b) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de 

agosto de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de agosto 

de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011108-44.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LAEDIO DE MOURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011108-44.2015.8.11.0045 REQUERENTE: ANTONIO LAEDIO 

DE MOURA REQUERIDO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

S A Vistos, 1. O processo encontra-se na fase de cumprimento de 

sentença. Proceda-se com as alterações para retificar a natureza da 

demanda. 2. Tendo em vista o requerimento contido no. id. 4564542, 

intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, conforme 

disposto no art. 523 do CPC, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o 

montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10%. 

Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% incidirá sobre o restante. 3. 

Não efetuado o pagamento no prazo previsto, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, acrescido da multa respectiva, intimando-se o 

devedor de imediato do teor do respectivo auto. 4. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 04 de abril de 2017. Gisele Alves Silva Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003064-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI VIEIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003064-87.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LEANDRO MARTINS 

REQUERIDO: SIDINEI VIEIRA DE CARVALHO Vistos. Intime-se o exequente 

para indicar endereço atualizado do executado, sob pena de extinção, no 

prazo de 15 (quinze) dias.. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 16 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000650-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA QUINZANI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILOA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIZA CORDEIRO SONEGO OAB - MT20210/O (ADVOGADO)

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE, a devedora, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, consignando 

que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido 

de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora 

e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Despacho: Vistos.Inicialmente, determino 

que a Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º). Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 525, do CPC. Intimem-se Cumpra-se.Lucas do Rio 

Verde-MT, 25 de janeiro de 2018.Melissa de Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004681-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004681-82.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SONIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Inicialmente, verifico que Sonia de Oliveira, através da Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, ajuizou, em 21/11/2017, ação de obrigação de 

fazer, em face do Estado de Mato Grosso e Hospital São Lucas – 

Fundação Luverdense de Saúde, a fim de compelir os réus a 

providenciarem procedimento cirúrgico chamado de traqueostomia. 

Sustentou a gravidade da situação decorrente de corte por objeto perfuro 

cortante, na região do pescoço, por ocasião de um roubo ocorrido no 

Município de Pontes e Lacerda. Afirmou que os réus são obrigados a 

fornecerem o tratamento médico requerido por força do disposto no art. 

196 da CF. O pedido de antecipação de tutela foi deferido, restando 

deferida a tutela de urgência. As partes apresentaram contestação e a 

Defensoria reiterou pela procedência dos pedidos. Parecer do NAT 

atestou que o procedimento requerido tem previsão de fornecimento pelo 

SUS e é o indicado para a autora. O direito à saúde é direito fundamental 

do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais 

neste sentido são auto-aplicáveis, dada a importância dos referidos 

direitos. Ora, compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo 

dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, 

conforme regra expressa dos arts. 23, inc. II, 30, inc. VII e 196 da 

Constituição Federal. Da mesma forma, dispõe claramente a Constituição 

Estadual, em seu art. 241, que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado e dos Municípios. Com efeito, o sistema de saúde é encargo de 

todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes para 

cada ente, pelo contrário, a responsabilidade é solidária, podendo o 

cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. 

Nesse sentido, oportuno trazer à colação precedente do Tribunal Pleno do 

Supremo Tribunal Federal que reconheceu a responsabilidade solidária 

dos entes públicos em matéria de saúde (SL 47 AgR). Ressalto que em 

julgamento recente aquela Corte reafirmou tal entendimento quando do 

julgamento do RE 855178 RG pelo rito do art. 543-C do CPC: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ). Grifos 

meus Assim, ao Poder Público como um todo cabe o atendimento integral 

das questões relacionadas à saúde, motivo pelo qual é imperiosa a 

manutenção da obrigação do ente público. No mesmo sentido, a Lei 

Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, regulamenta o art. 198 da 

Constituição da República, e disciplina o Sistema Único de Saúde – SUS, 

verbis: Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de 
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Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 

art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 

princípios: (...) XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 

materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da 

população; (...)” (grifei) Além disso, não se afigura factível a divisão de 

responsabilidade entre as esferas de governo, sob pena de inviabilizar, ou 

mesmo dificultar o acesso do cidadão à assistência necessária. Ademais, 

o direito à saúde e à assistência aos desamparados encontra previsão 

também no art. 6º, da Constituição da República, e atende ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, conforme prevê o art. 5º, § 1, do texto 

constitucional. A norma constitucional prescinde de interpositio legislatoris, 

isto é, não depende de previsão orçamentária, de programas a serem 

implementados ou mesmo de lei de hierarquia inferior. Tem o condão de 

assegurar aos cidadãos carentes o direito ao acesso universal e 

igualitário aos serviços de saúde. No caso concreto, a parte autora 

pretende seja o Estado de Mato Grosso condenado ao custeio das 

despesas hospitalares suportadas por ocasião do procedimento de 

traqueostomia requerido e seja o Hospital compelido a realizá-lo 

prontamente. Com efeito, verifica-se que foi deferida a antecipação de 

tutela Portanto, frente a obrigatoriedade do tratamento, via SUS, legítima a 

pretensão de requerer a cobertura do Estado em face do tratamento 

solicitado na via judicial. Por fim, sendo solidária a obrigação no 

fornecimento de medicamento/tratamentos, mostra-se viável a exigência 

de seu cumprimento integral por qualquer um dos entes públicos 

coobrigados, ou em face de ambos ou todos. Logo, eventual prejuízo 

orçamentário pode ser resolvido por meio de acerto de contas 

administrativo a ser levado a efeito entre o Estado e demais entes 

públicos, ou por meio de ação própria. Nesse sentido já houve julgamento, 

conforme precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SAÚDE PÚBLICA. PACIENTE 

ACOMETIDO DE INSUFICIÊNCIA RENAL GRAVE E HIPERTENSÃO. 

URGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM LEITO PARTICULAR. 

AUSÊNCIA DE VAGA PELO SUS. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO 

IMEDIATO DAS DESPESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO 

MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. CABIMENTO DE FORMA 

EXCEPCIONAL. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. 1. Havendo medida de 

antecipação de tutela determinando, por falta de leito em hospital público, o 

imediato ressarcimento das despesas suportadas em hospital particular e 

a transferência para hospital público, não se verifica a perda de objeto da 

pretensão pelo fato de o autor ter recebido alta antes que fosse 

transferido para o nosocômio público. 2. A divisão de competências do 

SUS não exime os demais entes públicos de custear o tratamento médico 

dos cidadãos, porquanto uma norma administrativa não pode se sobrepor 

à Constituição Federal. 3. A parte autora demonstrou que tentou obter 

vaga de internação hospitalar em leito com UTI pelo SUS, diante de seu 

quadro de insuficiência renal grave e hipertensão, sem êxito. Em razão da 

urgência, realizou a internação hospitalar particular e no dia seguinte 

ajuizou a demanda, postulando a vaga pelo SUS. A prova testemunhal é 

suficiente para corroborar a tese do autor (fl. 394-verso/397). A perícia 

médica realizada fls. 333/336 é conclusiva ao constatar o quadro clinico 

de risco de morte, justificando a internação hospitalar de urgência e assim 

o direito ao ressarcimento das despesas suportadas. 4. Responsabilidade 

solidária dos Entes Públicos pelo pagamento das despesas hospitalares 

do autor perante o HOSPITAL REGINA, bem como ao ressarcimento das 

despesas hospitalares particulares que já suportadas (fls. 29/37). 5. 

Sucumbência invertida. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70060356334, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 03/09/2014) APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE 

INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. DEVER CONSTITUCIONAL. DENUNCIAÇÃO 

DA LIDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DESCABIMENTO 

Descabimento da denunciação da lide quando sua finalidade é unicamente 

eximir o denunciante da responsabilidade que lhe foi atribuída. Instituto que 

não se presta à correção de eventual ilegitimidade passiva. Extinção do 

feito quanto ao ente estatal, forte no artigo 267, VI, do CPC. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - HOSPITAL 

BOM JESUS. Há solidariedade entre os entes federativos no que se refere 

à prestação de políticas públicas visando à garantia do direito à saúde, 

não sendo possível atribuir tal responsabilidade a entidade privada. 

Extinção do feito quanto à AESC, forte no artigo 267, VI, do CPC. ACESSO 

À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. Não provendo o Poder Público 

integralmente condições necessárias ao acesso à saúde, direito 

fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo 

Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais 

de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário. NECESSIDADE. 

COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEITOS DA REDE PÚBLICA. Demonstrada 

a necessidade da internação da paciente em hospital privado, haja vista a 

ausência de leitos disponíveis em UTI de hospital local - fato que restou 

comprovado nos autos - é dever do Município de Taquara arcar com as 

despesas geradas. CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOAS JURÍDICAS DE 

DIREITO PÚBLICO. ISENÇÃO. Isenção das pessoas jurídicas de direito 

público ao pagamento de custas e emolumentos, consoante o art. 11 da 

Lei Estadual nº 8.121/1985, com a redação dada pela Lei nº 13.471/2010. 

APELO DO ESTADO E DA AESC PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame 

Necessário Nº 70058503806, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 30/04/2014) 

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE PACIENTE 

PORTADORA DE AVC EM HOSPITAL PRIVADO DIANTE DA AUSÊNCIA DE 

LEITOS EM HOSPITAL PÚBLICO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. 

BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO. 

Sendo amplo o dever do Estado de assegurar a saúde pública (art. 23, II e 

196, CF/88), é possível transferir ao Poder Público o ressarcimento de 

despesas decorrentes de atendimento médico, a título particular, através 

de bloqueio de valores, quando a prova dos autos indica impossibilidade 

de internação pelo SUS diante da falta de leitos disponíveis. (Agravo de 

Instrumento Nº 70045611571, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 

07/12/2011). Grifos meus. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, e, como consequência, condeno 

solidariamente os reclamados a franquearem integral assistência à 

requerente e assegurem as condições necessárias ao completo 

restabelecimento, incluindo todo o aparato médico, farmacológico e demais 

que se afigurarem indicados na questão do procedimento de 

traqueostomia, sendo que as todas as despesas efetuadas pelo Hospital 

deverão ser ressarcidas pelo Estado de Mato Grosso. Declaro encerrada 

a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010145-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MEDEIROS RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010145-02.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JULIANA MEDEIROS 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, O processo 

encontra-se na fase de cumprimento de sentença. Proceda-se com as 

alterações para retificar a natureza da demanda. Tendo em vista o 

requerimento de fl. id. 3323213, intime-se a parte executada para, no 

prazo de quinze (15) dias, conforme disposto no art. 523 do CPC, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de o montante da condenação ser 

acrescido de multa no percentual de 10%. Efetuado o pagamento parcial, a 

multa de 10% incidirá sobre o restante. Não efetuado o pagamento no 

prazo previsto, expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da 

multa respectiva, intimando-se o devedor de imediato do teor do respectivo 

auto. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 06 de abril de 2017. 
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Cristiano dos Santos Fialho Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004722-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LAMPUGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004722-83.2016.8.11.0045 REQUERENTE: CELSO 

LAMPUGNANI REQUERIDO: LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - 

ME, SERASA S/A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. DECIDO: Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Alega a parte autora, 

que houve restrição em seu nome referente a débito lançado pelas 

empresas requeridas. Nesse diapasão, o que se tem de relevante, para o 

deslinde da controvérsia, é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida, uma vez que afirma categoricamente, como ponto central da 

demanda, que não possui débitos com a reclamada Luzia Chaves Fontes 

Supermercado ME e que a SERASA não teria lhe dado aviso prévio de 

negativação, pugnando pela desconstituição dos débitos e danos morais. 

Inicialmente, verifico que está muito bem demonstrado o não atendimento 

da intimação proferida em 24/11/2017 (Id 10833471), consoante certidão 

(Id 10987677), que interpelava a autora acerca de providências a serem 

tomadas para citação de uma reclamada, razão pela qual declaro extinto o 

feito com relação a parte reclamada Luzia Chaves Fontes Supermercados 

– ME, art. 53, parágrafo 4º da Lei 9099/95. No caso, a inscrição negativa 

existente em nome da demandante fora divulgada pelo SPC/CDL e não pela 

SERASA S.A., cuidando-se de arquivistas distintos. Portanto, a SERASA é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente lide, devendo ser 

julgado extinto o feito, de ofício, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC. 

Com efeito, a comunicação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, é de 

responsabilidade do arquivista, devendo ser observada a Súmula 359, do 

STJ: Súmula 359. Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Todavia, 

no caso concreto, não houve prova da divulgação de dados negativos 

pela SERASA, ônus que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do 

CPC. De fato, no documento, juntado pelo reclamante, não há nenhuma 

referência ao nome da ora requerida, constando apenas registros 

desabonatórios pelo SPC, cuidando-se de arquivistas distintos. Logo, a ré 

SERASA é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente lide. 

Nesse sentido, os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NEGATIVA. NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA. ARQUIVISTA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA BOA VISTA 

SERVIÇOS E INSCRIÇÃO DISPONIBILIZADA POR SERASA EXPERIAN. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. A inscrição questionada no processo foi disponibilizada por 

entidade que utiliza o sistema SERASA EXPERIAN, consoante documento 

que instruiu a exordial, razão por que é parte ilegítima passiva a BOA 

VISTA SERVIÇOS, pessoa jurídica diversa e que se utiliza de banco de 

dados de sistema concorrente, o SCPC, e não do mesmo arquivo. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073301103, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

28/06/2017); APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUES SEM 

PROVISÃO DE FUNDOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ART. 43, § 2º, DO 

CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA EMPRESA ACIONADA 

BOA VISTA SERVIÇOS S/A, PORQUANTO O REGISTRO DESABONADOR 

NÃO FOI PROMOVIDO POR ELA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO 

NO ART. 485, INC. VI, DO CPC/2015. A Boa Vista Serviços S/A carece de 

legitimidade para figurar no pólo passivo de demanda cuja causa de pedir 

consiste na alegação de ausência da notificação prévia exigida pelo art. 

43, § 2º, do CDC, porquanto não armazenou nem divulgou informações 

restritivas de crédito à demandante. Cadastramento realizado nos bancos 

de dados da SERASA EXPERIAN, pessoa jurídica diversa. APELAÇÃO DA 

RÉ PROVIDA PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO POR ILEGITIMIDADE 

PASSIVA "AD CAUSAM". APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA. 

(Apelação Cível Nº 70071622500, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 14/12/2016); 

APELAÇÃO CÍVEL. NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º, DO CDC. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. "As inscrições questionadas no processo foram efetuadas pelo 

SERASA Experian, consoante documento que instruiu a exordial, razão 

por que é parte ilegítima passiva a Boa Vista Serviços. Não há razão para 

que pessoa jurídica diversa daquela mantenedora do cadastro responda 

por seus atos. Precedente deste Tribunal." - Apelação Cível Nº 

70068806330 TJ/RS. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70070613831, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/12/2016). 

Ainda, ressalto que a extinção do processo com fulcro no art. 485, VI, do 

CPC, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ocorrer de ofício a 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado. É o que se depreende do § 3° do art. 485, do CPC, in verbis: Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de 

legitimidade ou de interesse processual; (...) § 3o O juiz conhecerá de 

ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e 

grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Por tais 

razões, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da, ora demandada, 

Serasa. Aqui, não há falar em violação ao princípio da não surpresa, 

disposto nos arts. 9º e 10, do CPC, uma vez que a matéria referente à 

ilegitimidade passiva foi levantada na contestação. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo, de ofício, face à ilegitimidade passiva, com base no 

art. 485, VI e § 3º, do CPC. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004686-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CREMENTINA KUNZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004686-07.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EVA CREMENTINA 

KUNZ REQUERIDO: FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste 
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Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Inicialmente, verifico que Eva Crementina, através da Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, ajuizou, em 21/11/2017, ação de obrigação de 

fazer, em face do Estado de Mato Grosso e Hospital São Lucas – 

Fundação Luverdense de Saúde, a fim de compelir os réus a 

providenciarem procedimento cirúrgico chamado de gastrectomia. 

Sustentou a gravidade da situação decorrente de acidente vascular 

encefálico grave com seqüela para deglutinação, provavelmente 

irreversível, recebendo alimentação por sonda nasogástrica, necessitando 

da cirurgia de gastrectomia para fornecimento dos alimentos a longo. 

Afirmou que os réus são obrigados a fornecerem o tratamento médico 

requerido por força do disposto no art. 196 da CF. O pedido de 

antecipação de tutela foi deferido, restando deferida a tutela de urgência. 

As partes apresentaram contestação e a Defensoria reiterou pela 

procedência dos pedidos. Parecer do NAT atestou que o procedimento 

requerido tem previsão de fornecimento pelo SUS e é o indicado para a 

autora. O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do 

direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são 

auto-aplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. Ora, compete à 

União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos 

fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra 

expressa dos arts. 23, inc. II, 30, inc. VII e 196 da Constituição Federal. Da 

mesma forma, dispõe claramente a Constituição Estadual, em seu art. 241, 

que a saúde é direito de todos e dever do Estado e dos Municípios. Com 

efeito, o sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem 

atribuições exclusivas e excludentes para cada ente, pelo contrário, a 

responsabilidade é solidária, podendo o cidadão demandar contra 

qualquer deles, conjunta ou separadamente. Nesse sentido, oportuno 

trazer à colação precedente do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal 

Federal que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes públicos 

em matéria de saúde (SL 47 AgR). Ressalto que em julgamento recente 

aquela Corte reafirmou tal entendimento quando do julgamento do RE 

855178 RG pelo rito do art. 543-C do CPC: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 

DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ). Grifos meus Assim, ao Poder 

Público como um todo cabe o atendimento integral das questões 

relacionadas à saúde, motivo pelo qual é imperiosa a manutenção da 

obrigação do ente público. No mesmo sentido, a Lei Federal nº 8.080, de 

19 de setembro de 1990, regulamenta o art. 198 da Constituição da 

República, e disciplina o Sistema Único de Saúde – SUS, verbis: Art. 7º As 

ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados 

ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são 

desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 

Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: (...) XI - 

conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação 

de serviços de assistência à saúde da população; (...)” (grifei) Além disso, 

não se afigura factível a divisão de responsabilidade entre as esferas de 

governo, sob pena de inviabilizar, ou mesmo dificultar o acesso do 

cidadão à assistência necessária. Ademais, o direito à saúde e à 

assistência aos desamparados encontra previsão também no art. 6º, da 

Constituição da República, e atende ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, conforme prevê o art. 5º, § 1, do texto constitucional. A norma 

constitucional prescinde de interpositio legislatoris, isto é, não depende de 

previsão orçamentária, de programas a serem implementados ou mesmo 

de lei de hierarquia inferior. Tem o condão de assegurar aos cidadãos 

carentes o direito ao acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. 

No caso concreto, a parte autora pretende seja o Estado de Mato Grosso 

condenado ao custeio das despesas hospitalares suportadas por ocasião 

do procedimento de gastrectomia requerido e seja o Hospital compelido a 

realizá-lo prontamente. Com efeito, verifica-se que foi deferida a 

antecipação de tutela. Portanto, frente a obrigatoriedade do tratamento, via 

SUS, legítima a pretensão de requerer a cobertura do Estado em face do 

tratamento solicitado na via judicial. Por fim, sendo solidária a obrigação no 

fornecimento de medicamento/tratamentos, mostra-se viável a exigência 

de seu cumprimento integral por qualquer um dos entes públicos 

coobrigados, ou em face de ambos ou todos. Logo, eventual prejuízo 

orçamentário pode ser resolvido por meio de acerto de contas 

administrativo a ser levado a efeito entre o Estado e demais entes 

públicos, ou por meio de ação própria. Nesse sentido já houve julgamento, 

conforme precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SAÚDE PÚBLICA. PACIENTE 

ACOMETIDO DE INSUFICIÊNCIA RENAL GRAVE E HIPERTENSÃO. 

URGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM LEITO PARTICULAR. 

AUSÊNCIA DE VAGA PELO SUS. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO 

IMEDIATO DAS DESPESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO 

MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. CABIMENTO DE FORMA 

EXCEPCIONAL. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. 1. Havendo medida de 

antecipação de tutela determinando, por falta de leito em hospital público, o 

imediato ressarcimento das despesas suportadas em hospital particular e 

a transferência para hospital público, não se verifica a perda de objeto da 

pretensão pelo fato de o autor ter recebido alta antes que fosse 

transferido para o nosocômio público. 2. A divisão de competências do 

SUS não exime os demais entes públicos de custear o tratamento médico 

dos cidadãos, porquanto uma norma administrativa não pode se sobrepor 

à Constituição Federal. 3. A parte autora demonstrou que tentou obter 

vaga de internação hospitalar em leito com UTI pelo SUS, diante de seu 

quadro de insuficiência renal grave e hipertensão, sem êxito. Em razão da 

urgência, realizou a internação hospitalar particular e no dia seguinte 

ajuizou a demanda, postulando a vaga pelo SUS. A prova testemunhal é 

suficiente para corroborar a tese do autor (fl. 394-verso/397). A perícia 

médica realizada fls. 333/336 é conclusiva ao constatar o quadro clinico 

de risco de morte, justificando a internação hospitalar de urgência e assim 

o direito ao ressarcimento das despesas suportadas. 4. Responsabilidade 

solidária dos Entes Públicos pelo pagamento das despesas hospitalares 

do autor perante o HOSPITAL REGINA, bem como ao ressarcimento das 

despesas hospitalares particulares que já suportadas (fls. 29/37). 5. 

Sucumbência invertida. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70060356334, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 03/09/2014) APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE 

INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. DEVER CONSTITUCIONAL. DENUNCIAÇÃO 

DA LIDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DESCABIMENTO 

Descabimento da denunciação da lide quando sua finalidade é unicamente 

eximir o denunciante da responsabilidade que lhe foi atribuída. Instituto que 

não se presta à correção de eventual ilegitimidade passiva. Extinção do 

feito quanto ao ente estatal, forte no artigo 267, VI, do CPC. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - HOSPITAL 

BOM JESUS. Há solidariedade entre os entes federativos no que se refere 

à prestação de políticas públicas visando à garantia do direito à saúde, 

não sendo possível atribuir tal responsabilidade a entidade privada. 

Extinção do feito quanto à AESC, forte no artigo 267, VI, do CPC. ACESSO 

À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. Não provendo o Poder Público 

integralmente condições necessárias ao acesso à saúde, direito 

fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo 

Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais 

de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário. NECESSIDADE. 

COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEITOS DA REDE PÚBLICA. Demonstrada 

a necessidade da internação da paciente em hospital privado, haja vista a 

ausência de leitos disponíveis em UTI de hospital local - fato que restou 

comprovado nos autos - é dever do Município de Taquara arcar com as 

despesas geradas. CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOAS JURÍDICAS DE 

DIREITO PÚBLICO. ISENÇÃO. Isenção das pessoas jurídicas de direito 

público ao pagamento de custas e emolumentos, consoante o art. 11 da 

Lei Estadual nº 8.121/1985, com a redação dada pela Lei nº 13.471/2010. 

APELO DO ESTADO E DA AESC PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame 
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Necessário Nº 70058503806, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 30/04/2014) 

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE PACIENTE 

PORTADORA DE AVC EM HOSPITAL PRIVADO DIANTE DA AUSÊNCIA DE 

LEITOS EM HOSPITAL PÚBLICO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. 

BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO. 

Sendo amplo o dever do Estado de assegurar a saúde pública (art. 23, II e 

196, CF/88), é possível transferir ao Poder Público o ressarcimento de 

despesas decorrentes de atendimento médico, a título particular, através 

de bloqueio de valores, quando a prova dos autos indica impossibilidade 

de internação pelo SUS diante da falta de leitos disponíveis. (Agravo de 

Instrumento Nº 70045611571, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 

07/12/2011). Grifos meus. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, e, como consequência, condeno 

solidariamente os reclamados a franquearem integral assistência à 

requerente e assegurem as condições necessárias ao completo 

restabelecimento, incluindo todo o aparato médico, farmacológico e demais 

que se afigurarem indicados na questão do procedimento de gastrectomia, 

sendo que as todas as despesas efetuadas pelo Hospital deverão ser 

ressarcidas pelo Estado de Mato Grosso. Declaro encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 14 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011779-67.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Diante da manifestação de Id. 1423437 e seguintes, INTIMO a parte autora 

para manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001454-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT0003286S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001454-84.2017.8.11.0045 REQUERENTE: HUMBERTO 

NONATO DOS SANTOS REQUERIDO: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo 

com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. DECIDO: Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo, tampouco em necessidade de produção de prova pericial, e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Destarte, enfrentadas tais questões e superada tal etapa, passo a 

análise da questão de fundo da demanda. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo, pelo qual, passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme artigo 355, I do CPC. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte autora alega, em síntese, 

que, em 04 de abril de 2017 adquiriu um televisor TVC SAMSUNG 55`P, na 

loja requerida, pelo valor de R$ 3.800,01 (três mil e oitocentos reais e um 

centavo), e que o mesmo, quando da instalação, em 08 de abril de 2017, 

na casa de seu amigo, constatou que a tela estava quebrada. Afirma que 

contatou a promovida, momento em que esta negou a responsabilidade 

pelo fato. Pleiteia a troca do produto por outro igual em perfeito estado de 

funcionamento e indenização por danos morais. A ré, em contestação, 

não logrou êxito em formular prova do contrário. O artigo 18 do CDC 

determina que o prazo para conserto do produto é de no máximo 30 dias, 

sob pena de ficar a cargo do consumidor a opção por substituição do bem 

viciado. Assim, deve haver a indenização do dano material sofrido. 

Destarte, no tocante a substituição do bem viciado, verifica-se que a 

mesma procede, uma vez que a parte requerente comprovou, mediante 

apresentação de nota fiscal a aquisição do produto. Ressalte-se que a 

requerida não comprovou a troca, conserto ou a restituição da quantia 

paga. Desse modo, tem o consumidor o direito a troca do produto por outro 

igual ou a restituição do valor pago no produto, que perfaz a importância 

de R$ 3.800,01 (três mil e oitocentos reais e um centavo). Ressalte-se 

que, ao ser ressarcida, a parte autora, caso esteja com o produto, deverá 

devolvê-lo à ré. Quanto ao dano moral, temos que este é passível de 

indenização no caso concreto, na medida em que o produto defeituoso, 

televisor, ser essencial, o que torna evidente o transtorno e o desgosto 

decorrentes da falta de solução adequada para o problema, embaraçando 

a rotina da requerente, o que extrapolou a esfera do mero aborrecimento. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). É certo 

que o dano moral é difícil de ser valorado, na medida em que afeta a honra 

das pessoas. Deve, assim, ser arbitrado valor que, considerando a 

gravidade dos fatos, sirva de conforto a quem é ofendido, sem implicar em 

seu enriquecimento indevido, bem como incentive a alteração da conduta 

de quem ofende, sem redundar em sua bancarrota. Consideradas as 

circunstâncias do caso concreto, entendo que tais parâmetros são bem 

observados ao se fixar o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na 

petição inicial, para o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de 

indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, com 

incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 

362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados 

da data do seu arbitramento; b) Condenar a reclamada, a título de 

ressarcimento, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 3.800,01 (três 

mil e oitocentos reais e um centavo), corrigida monetariamente pelo 

IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados 

desde a citação, ressaltando que, caso o produto esteja em posse da 

parte requerente, deverá ser entregue, após o ressarcimento, à requerida 

ou a troca do produto por outro igual, novo e em perfeita condição de uso; 

c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na 

forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada 

isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 

2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 268 de 621



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002843-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANZIR SOARES ROCHA 96859067187 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002843-07.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RAIMUNDA LIMA 

DA SILVA REQUERIDO: DEVANZIR SOARES ROCHA 96859067187 Vistos 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a 

inércia do autor por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do 

processo, se a parte, intimada pessoalmente não suprir a falta no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas. Na hipótese, comprovada a falta de 

endereço para citação e, tendo a requerente, sido intimada pessoalmente 

na audiência de conciliação e posteriormente seu procurador, em 

30/11/2017 (Id. 10913266), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias, e tendo permanecido inerte desde então, declaro a extinção 

do feito por abandono. Ante o exposto, conforme art. 485, III e § 1º do 

CPC/15, declaro a extinção do feito por abandono. Nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011523-27.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA PEREIRA FRAZAO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8011523-27.2015.8.11.0045 REQUERENTE: PRISCILA PEREIRA FRAZAO 

BRAGA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Ciente do r. 

acórdão. Intime-se as partes quanto ao retorno dos autos, bem como para 

se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Expirado o prazo e nada sendo 

requerido, arquive-se com as cautelas de praxe. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 12 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000423-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON ABREU VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

10/04/2018. às 13:30 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011484-30.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados 

do feito foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de 

sentença. Nesse passo, INTIMO a parte executada para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor apresentado 

pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue no prazo 

assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, 

com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). 

Lucas do Rio Verde - MT, 16 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000428-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

11/04/2018 às 13:15 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010697-06.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. EHRIG & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PEDRO RODRIGUES DE MATTOS NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010697-06.2012.8.11.0045 REQUERENTE: E. M. EHRIG & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: VIA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP 

Vistos etc., O processo encontra-se na fase de cumprimento de 

sentença. Proceda-se com as alterações para retificar a natureza da 

demanda. Tendo em vista o requerimento de fl. id. 4970310, intime-se a 

parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, conforme disposto no 

art. 523 do CPC, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante 

da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10%. Efetuado o 

pagamento parcial, a multa de 10% incidirá sobre o restante. Não efetuado 

o pagamento no prazo previsto, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, acrescido da multa respectiva, intimando-se o devedor de 

imediato do teor do respectivo auto. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 20 de abril de 2017. Hugo José Freitas da Silva Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 151760 Nr: 934-10.2018.811.0045
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 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO A. DUARTE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE 

LRV/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TOMCZYK - OAB:10073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesses termos, ausente fundamento objetivo para a análise em plantão, 

aguarde-se a retomada do expediente forense, procedendo-se então à 

remessa do feito para regular distribuição na Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT.Sorriso/MT, 13 de fevereiro de 2018, às 17h35min.JACOB 

SAUER,Juiz de Direito plantonista.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO LUCAS DO RIO VERDE - MT, 16 de fevereiro de 

2018 Dados do Processo: Processo: 1000472-36.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436); Assunto: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Parte Autora: REQUERENTE: JOSE ALAN DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

CLARO S.A. PARTE A SER CITAÇÃO E INTIMAÇÃO CLARO S.A. 

Endereço: SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 05, EDIFÍCIO EMBRATEL, 02 

ANDAR, CEP: 70310500, BRASÍLIA/DF A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO 

de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 

encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: LUCAS 

RIO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2018 Hora: 

15:45 (MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1912-S, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001133-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA OAB - MT0018197A (ADVOGADO)

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA OAB - MT0017746A (ADVOGADO)

JANICE SPANIOL OAB - MT13846/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESSOR SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

JOAO DA SILVA - TRANSPORTES RODOVIARIOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLENE BARBOSA PAMPLONA OAB - RJ179843 (ADVOGADO)

JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES OAB - BA9446 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1001133-49.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 104.229,88; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSEMEIRE FERNANDES Parte Ré: REQUERIDO: JOAO DA SILVA - 

TRANSPORTES RODOVIARIOS - ME, ESSOR SEGUROS S.A. LUCAS DO 

RIO VERDE, 16 de fevereiro de 2018. Intimação do(a) advogado(a) da 

parte autora para manifestar-se acerca do retorno do AR juntado no ID 

11702694, bem como para apresentar impugnação a contestação do 2º 

requerido CRISTINA VARGAS REIS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 139653 Nr: 1159-17.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - 

OAB:10.777-MT, JOÃO CLÓVIS ANTONIÁCOMI - OAB:3407-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL 

CURADOR de MARIA FÁTIMA DE CAMPOS, nascida em 12.05.1970, 

natural de Alto Paraguai/MT, portadora do RG nº 1289336-6 - SSP/MT, CPF 

nº 746.639.331-49, residente e domiciliada na Rua Augusto dos Anjos, nº 

4421-S, quadra 41, lote 08, Bairro Parque das Américas, telefone 

declinado a p. 57 e 69, nesta cidade, filha de Alfreda Paes de Campos, de 

consequência defiro o pedido inicial, para que seja efetivada a 

substituição do curador, Sr. ADONES DE ARRUDA pela irmã da 

interditanda, Sra. REGINA ANDREIA PAZ DE CAMPOS.Assim, nomeio como 

nova curadora, Sra. REGINA ANDREIA PAZ DE CAMPOS, e, julgo extinto o 

processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. A sentença desde já produz efeitos, embora sujeita a 

recurso, conforme previsão contida no art. 1773, do CC.Em obediência ao 

disposto no artigo 755, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, 

inscreva-se a presente sentença no Registro Civil de Pessoas Naturais e 

publique-se.P.R.I. Cumpra-se, após o trânsito e julgado:1) Oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil de Alto Paráguai/MT (enviando cópia da certidão 

de nascimento de p. 08 e documentos pessoais), para que proceda a 

averbação do nome da atual curadora da Interditanda, Sra. REGINA 

ANDREIA PAZ DE CAMPOS, na certidão de nascimento de MARIA FÁTIMA 

DE CAMPOS.2) Oficie-se ao INSS informando o nome da atual curadora, 

Sra. REGINA ANDREIA PAZ DE CAMPOS, a fim de que esta possa receber 

o beneficio da interditanda, em seu nome.Sem custas em razão da justiça 

gratuita.Dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 118246 Nr: 8565-10.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para DECLARAR 

INEXISTENTE O DÉBITO, contrato nº 2119637376, no valor de R$ 330,05 

(trezentos e trinta reais e cinco centavos), de consequência CONDENO a 

requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a titulo de 

danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção 

monetária pelo INPC, à partir desta data, confirmando a liminar 

concedida.Oficie-se aos referidos órgãos, para que faça a retirada do 

nome da autora, no que diz respeito ao débito em discussão.Condeno a 

Requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

na forma do art. 85, inciso § 8.º, do NCPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 87717 Nr: 1564-42.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO GIOVAN KIRSCHKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 • Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado à fl. 46, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 107433 Nr: 13979-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR HENRIQUE DE LIMA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, o(a) Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER, BEM COMO, SE EXISTENTES, OS ASSISTENTES 

TÉCNICOS NOMEADOS PELAS PARTES, no dia 14/03/2018 (quarta-feira), 

às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Paraná 561-s, 

Centro, Lucas do Rio Verde, afim de realizar designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 123642 Nr: 2372-42.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPAHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT/12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, o(a) Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER, BEM COMO, SE EXISTENTES, OS ASSISTENTES 

TÉCNICOS NOMEADOS PELAS PARTES, no dia 14/03/2018 (quarta-feira), 

às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Paraná 561-s, 

Centro, Lucas do Rio Verde, afim de realizar designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 148614 Nr: 8814-87.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO TADEU CASTANHO DUGAIH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO PEREIRA 

CAETANO - OAB:MG/73.162, IGOR RESENDE MACHADO - 

OAB:MG/111.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o comprovante de pagamento juntado aos autos para 

cumprimento da Diligência do Oficial de justiça fora realizado de maneira 

diversa da necessária, tendo sido recolhida guia de taxas finais ou 

remanescentes , devendo proceder a parte requerente o recolhimento na 

forma determinada por meio da emissão da guia de diligência no endereço 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 981 Nr: 2277-32.2004.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING, NERI 

GUILHERME ARTMANN, LENY OLIVIA ARTMANN, JOSE SADI NORO, 

MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO, SILVANA VIVIAN CARDOSO GIOTTO, CACILDA 

MENEGUETTI NORO, ESPÓLIO DE ILBERTO EFFTING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A, COOP. AGROP. 

LUCAS DO RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA MENDONÇA COSTA - 

OAB:OAB-SP 195 829

 Certifico e dou fé que o impulsionamento por certidão de P. 537 

disponibilizada no DJE nº 10188, de 29/01/2018 e publicado no dia 

30/01/2018, foi confeccionada com erro, torna-a sem efeito. Impulsiono 

assim os presentes autos para intimar o advogado da REQUERIDA para 

apresentar Contrarrazões ao recurso de pp.523/536, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 91066 Nr: 4960-27.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FAGUNDES DOS SANTOS ME, 

ALCIDES FAGUNDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl. 124. 

No prazo legal, tendo em vista a indicação de diligência no mesmo 

endereço

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 99560 Nr: 5614-77.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA MARA DE MATTOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, o(a) Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER, BEM COMO, SE EXISTENTES, OS ASSISTENTES 

TÉCNICOS NOMEADOS PELAS PARTES, no dia 14/03/2018 (quarta-feira), 

às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Paraná 561-s, 

Centro, Lucas do Rio Verde, afim de realizar designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 31402 Nr: 635-48.2009.811.0045
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ PICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 CERTIFICO que em razão do(a)s advogado(as) da parte embargada não 

estar devidamente cadastrado no Sistema Informatizado Apolo, quando da 

publicação da decisão de pp. 130/135 impulsiono os autos para 

republicação do deliberado com o seguinte dispositivo: Posto isto, 

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e assim o 

faço para retificar e acrescentar no dispositivo da sentença de pp. 111, o 

seguinte: Posto isto, Julgo Parcialmente Procedente o presente Embargos 

do Devedor, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para: 1) Extirpar do 

contrato a cobrança de comissão de permanência; 2) Determinar a 

repetição do indébito, na forma simples e ou compensação de valores, se 

for o caso, das verbas ilegalmente cobradas. 3) Fixo os honorários 

advocatícios em R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo o embargante 

efetuar o pagamento de 80% dos honorários da parte contrária e 80% das 

custas judiciais, cabendo ao embargado o pagamento do restante de 20% 

dos honorários e custas judiciais, nos termos do art. 86, caput, do NCPC; 

contudo considerando a gratuidade de justiça deferida ao embargante, 

suspendo a exigibilidade do pagamento das custas e honorários a que foi 

condenado, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, extraia-se cópia da sentença 

para sua juntada aos autos de execução em apenso, após, em nada 

sendo requerido, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas 

comunicações, anotações e baixas necessárias, inclusive, no cartório 

distribuidor. Mantenho os demais termos da sentença proferida. Intimem-se 

as partes desta decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 111016 Nr: 4426-15.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO FERNANDES BINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOLMIR STEFFENON, OLIDES MARIA 

STEFFENON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giordano Diego Proceski - 

OAB:15106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.32/36 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 100461 Nr: 6292-92.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILZA FERNANDES DE MOURA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS VENTURINI - 

OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407

 Intimo o advogado da parte autora para se manifestar acerca da petição 

de fls. 122/123, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25845 Nr: 3730-57.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GIARETA, DINIZ BRUNO BETELLA, 

JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 31071 Nr: 936-92.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUANI, MARISTELA INES 

KUFFEL QUANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUITERREZ DE MELO - 

OAB:MT/9.231-A

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para efetivar 

o pagamento das guias para a expedição da carta precatória requerida. 

Após o pagamento, a parte deverá juntar o comprovante aos autos 

através de petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 33009 Nr: 2854-34.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalgisa Marques - 

OAB:51.700/RS, ALVACIR ROGERIO S DA ROSA - OAB:17480, RAFAEL 

RODRIGUES DE CASTRO - OAB:56809/RS

 Intimo o advogado da parte autora para se manifestar acerca da petição 

de p. 199, no prazo legal.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 002/2018.

 O DOUTOR PEDRO DAVI BENETTI, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, 

ETC...

Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que a servidora Rogéria Ferreira Borges, designada para 

exercer a função Gestora Judiciária Substituta, Titular da 3ª Vara, estará 

férias no período 15 a 25/02/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor NEYVISON ROGERIA ALVES OLIVEIRA, matrícula 

funcional nº 33225, Técnico Judiciário,

 para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto, no período de 15 a 

25/02/2018, durante o afastamento da titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Água Boa, 09 de fevereiro de 2018.

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000235-74.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELE BARBOSA DOS SANTOS MANTOVANI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Kleber Paixão Gomes Jardim (IMPETRADO)

Joaquim Jamil de Freias (IMPETRADO)

Diretor da Escola Estadual 09 de Julho (IMPETRADO)

Secretário Escolar (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000235-74.2018.8.11.0021 IMPETRANTE: KATIELE 

BARBOSA DOS SANTOS MANTOVANI Intime-se a impetrante para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova a emenda da inicial, comprovando a 

sua condição de servidora pública bem como a forma de provimento de 

seu cargo. Após, conclusos para análise do pleito antecipatório dos efeito 

da tutela pretendida. Água Boa, 16 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87692 Nr: 2134-03.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagy Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano da Silva Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine F. Garcia Duarte A. Pinto 

- OAB:OAB/MT 6.294-A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão de decurso de prazo 

de fl. 119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113074 Nr: 4207-40.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaplan Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noeli Bambina Malacarne, Adilson Luís 

Barcarolo, Nelci Malacarne Barcarolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 05 (dias) junte aos autos o comprovante 

do depósito das diligências do Oficial de Justiça, tendo em vista que, ao 

contrário do que foi informado na petição de fl. 107, o referido documento 

não foi apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 28265 Nr: 2710-35.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Martini Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM - Comércio, Distribuidora, Serviços e 

Representações Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonny Rangel Moshage - 

OAB:7694/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista 122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 29095 Nr: 3524-47.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira de Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106197 Nr: 362-97.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESA RODRIGUES MOURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 19.515A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos as 

informações bancárias para transferência dos valores liberados no feito, 

à título de honorários sucumbenciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112351 Nr: 3838-46.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Gomes da Silva, Elio Alles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Alles, Luis Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A, Renato Wentz Manhães - OAB:OAB/MT 

20.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A, Renato Wentz Manhães - OAB:OAB/MT 

20.744

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito acerca do Recurso de Apelação interposto, e querendo, apresente 

as suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6565 Nr: 585-07.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onório de Paula Neto, Geni Fernandes Santos 

de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marcos Andre Honda Flores - OAB:9708-A/MT, 

Matheus Alves Mortari - OAB:MS22.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de 

fl. 150

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 273 de 621



 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24964 Nr: 4260-02.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metalurgica Brasil Central

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Alves da Silva, Benedita Prates Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Leite Chaves - 

OAB:10486/DF, Tainá Azevedo Gasparim - OAB:OAB/DF 29.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeli Martins Madruga - 

OAB:MT - 2342 - A, Carlos Soares Rocha - OAB:9567

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se e requeira o 

que entender de direito acerca da Exceção de pre executividade 

protocolada pela parte requerida às fls. 198/254.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36738 Nr: 1339-65.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Caldeira Brant de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos as 

informações bancárias para transferência dos valores liberados à título de 

Honorários sucumbenciais no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93294 Nr: 2581-54.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvino Lúcio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99868 Nr: 2158-60.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes A. de Jesus - ME, Maria de Lourdes 

Aguiar de Jesus, Florêncio de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 122341 Nr: 3652-86.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Simone Rodrigues Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itacir Lorini, Ivani Isabel Lorini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara B. de Lima - OAB:33073 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liele Santini - OAB:22376/O, 

Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, SELSO LOPES DE 

CARVALHO - OAB:3556/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

embargada acerca do r. Decisum proferido nos autos, a seguir transcrito: 

" Defiro o pedido de fls. 105 e determino a expedição de mandado de 

citação e carta precatória para os endereços ali mencionados, visando a 

citação dos requeridos. / Não sendo verificado nos autos o recolhimento 

das custas do oficial de justiça para a prática dos atos determinados na 

presente decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput 

do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das 

despesas de atos por si requeridos, determino que seja o exequente 

intimado da presente decisão, salientado que, se houver necessidade da 

prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente 

beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o 

recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e 

preclusão da possibilidade da prática do ato. / Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103067 Nr: 4147-04.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Abreu Valadares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93790 Nr: 2996-37.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liliomar Machado, Frederico Lucas Freitas, Isis Moreira 

Felisberto, Marcondes Felisberto, Alza Moreira, Aderson Borba de Freitas, 

Iracy Teles de Oliveira, Olidio Carneiro, Espólio de José Correa Lima, 

Waldemar José de Oliveira, Deilton Albino Dias, Suni Gonçalves Leão, 

Eduardo José Correa Lima, José de La Cruz Fernandez, Belgides Pereira 

do Prado, JOSELY SILVA LIMA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, PAULO HENRIQUE DO PRADO PIMENTA - 

OAB:24989-A, Ricardo Tibério - OAB:MT-12.498-B, Ricardo 

Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CÁSSIA CORREA DE 

VASCONCELOS - OAB:15688/A, Teresa Celina de Arruda Alvim - 

OAB:OAB/PR 22.129

 Declaro minha suspeição para atuar neste processo, por razões de foro 

íntimo.

Remetam-se os autos ao substituto legal. Cumpra-se a CNGC.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1285 Nr: 33-47.2000.811.0021

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Marino Haas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Defiro o pedido de fls. 225.

 Expeça-se carta precatória de penhora de avaliação à Comarca de 

Curitiba-PR, devendo a procuradora da parte autora, no prazo de 10 (dez) 

dias, retirar a carta precatória na serventia e no mesmo prazo comprovar 

nos autos sua distribuição.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80600 Nr: 3621-76.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catia Celine dos Santos Valerio Kuhn - Me, 

Catia Celine dos Santos Valerio Kuhn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 

6.830/90.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83952 Nr: 2791-76.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanildes da Silva Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85622 Nr: 137-82.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Balerini de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, verifica-se que a parte autora concordou com o 

laudo de avaliação de fls. 98/99.

 No mais, defiro o pedido de fl. 101 e determino a suspensão do presente 

feito pelo prazo de 06 (seis) meses, para que seja efetivada a venda 

particular do bem penhorado, devendo este juízo ser informado de 

qualquer intercorrência no decorrer de tal prazo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19684 Nr: 2837-41.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Marcia Camilo Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wislan Machado da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michelle de Miranda Rezende 

Vilela - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 131.

Nesse passo, expeça-se carta precatória para os endereços indicados às 

fls. 118/119, a fim de intimar a representante da exequente a indicar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, número de conta bancária para 

transferência dos valores constritados, bem como para indicar bens do 

executado passíveis de penhora.

Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

renove-se a vista à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22747 Nr: 2086-20.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eldevir Cleveston

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT, Juliano Cargnelutti Pit - OAB:11.842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87523 Nr: 1979-97.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério Spada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane do Couto Spada - 
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OAB:OAB/AC 3805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94010 Nr: 3165-24.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRC, VRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:OAB/GO 29.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e julgo extinto 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Condeno a requerente no pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, 

parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade da 

cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99728 Nr: 2096-20.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adely Tavares da Silva, Alan Rogério Steinmetz, Alipio 

dos Santos Knopf, Almanir Faoro, Aprígio Rodrigues Pereira, Antonio 

Delonir Bergonsi, Arlei das Graças Trento, Antonia Pires da Silva, Antonio 

Laire Togni, Angelica Maria Gonzaga Kreling, Antônia Paula Faria da Silva, 

Aparecida da Costa Silva, Atevaldo Silva Maracaipe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102666 Nr: 3856-04.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leni Alves de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105740 Nr: 78-89.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Romeu Ferreti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante de todo exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a 

impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.Condeno o Impugnado/Exequente 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da impugnação. Saliento que deixo de determinar o recolhimento das 

custas, ante a gratuidade da justiça deferida nos autos.HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pelo Impugnante/Requerido às fls. 90, para que 

surtam os seus efeitos jurídicos e legais.Transitada em julgado a presente 

decisão, expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno 

Valor/Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publ icada com a inserção no s is tema in format izado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1012248 Nr: 3448-13.2015.811.0021

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: José G. Q. da Silva & Cia. Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido 

articulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.A título de sucumbência, condeno a parte autora ao 
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pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários sucumbenciais ao patrono adverso, os quais, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36033 Nr: 634-67.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrocria Comercio e Industria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli, Janete Lucia Tonial Rafaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alquimir Gomes de Carvalho - 

OAB:26386/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:9.180/MT

 Analisando os autos, verifica-se que a parte exequente em apertada 

síntese, manifestou-se ser infrutífera a tentativa de alienação particular do 

bem e pugnou pela realização de alienação por meio de leilão judicial (fls. 

213).

Pois bem.

Atualmente a forma de alienação de bens constritos judicialmente é 

realizada, em regra, por meio particular, não se tratando de uma simples 

opção dada ao interessado na execução, conforme determina o artigo 

879, inciso I, do Código de Processo Civil.

O próprio legislador trata da iniciativa particular como regra, ao dispor, no 

artigo 881, que “A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a 

adjudicação ou a alienação por iniciativa particular”, ou seja, somente será 

efetivada a alienação em leilão judicial acaso reste frustrada a alienação 

particular.

Neste contexto, indefiro o pedido de alienação por meio de leilão judicial, 

devendo o Interessado/Exequente providenciar a venda por iniciativa 

particular, eis que os documentos de fls. 213-v/214, não comprovam a 

impossibilidade da venda particular do bem.

Diante do exposto, suspendo os autos pelo prazo de 06 (seis) meses, 

devendo a parte autora comprovar total impossibilidade ou frustração da 

venda particular, ficando ao interessado aberta a possibilidade de 

requerimento de leilão judicial.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84019 Nr: 2858-41.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deraldo Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99674 Nr: 2062-45.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Bertol Wilpert 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.246/B, Samuell da Silva Ribeiro - 

OAB:15689 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Defiro o prosseguimento, na fase de cumprimento de sentença prevista 

nos arts. 523 e 528 ambos do Código de Processo Civil, bem como, os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98 do CPC.

 Na fase do cumprimento de sentença que se refere o art. 523 do CPC – 

fls. 85/101, intime-se a parte devedora pessoalmente para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, ex vi do artigo 528 do CPC.

 Consigne-se no mandado que o não atendimento do comando anterior no 

prazo concedido acarretará o encaminhamento da decisão para protesto, 

sem prejuízo da decretação da prisão civil por até 03 (três) meses, na 

forma dos §§1º e 3º do artigo 528 do CPC.

 Já com relação a fase no cumprimento de sentença referente ao art. 528 

do CPC – fls. 102/118, intime-se a parte devedora pessoalmente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito alimentar, sob pena de multa de 

10% (dez por cento) e honorários de advogado no patamar de 10% (dez 

por cento), nos termos do art. 523, parágrafo 1º, do CPC e 

prosseguimento do feito com a expropriação de bens.

 Transcorrido o prazo, com ou sem requerimentos, certifique-se e 

façam-se os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106205 Nr: 369-89.2016.811.0021

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guadalupe José Ribeiro, Euripedes Francisco dos Reis, 

José Paulo de Melo, Jovino Amâncio da Silva, Liontina Dionizia da Silva 

Cardoso, Espólio de Valdivino Geraldo Rodrigues, Espólio de Manoel Pinto 

Ribeiro, Amim Manoel Lopes, Delcides Antônio da Costa, Edinho Alves de 

Souza, José dos Anjos de Souza, Espólio de Lázaro Teles dos Santos, 

Espólio de Selma Santos de Oliveira, Jonas Manoel Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do trânsito em julgado, para o excipiente, da decisão na exceção 

de suspeição, traslade-se aos autos principais cópia da decisão do 

Tribunal de Justiça e, após, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107558 Nr: 1088-71.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eliza Lages Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 
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apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000228-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000228-82.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREPRO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 09 de Maio 
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2018, às 14h:30min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000397-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000397-06.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LEAO & 

FERREIRA DA SILVA LTDA O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes, 

oportunizada, após a estabilização da demanda, qualquer manifestação 

específica acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e 

direito supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 
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generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 16 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito em 

substituição

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000908-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PERES JUNIOR (AUTOR)

EMILIO DA SILVEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES OAB - SP37953 (ADVOGADO)

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0008617A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Vicente Furbino Breta Filho (RÉU)

SEBASTIAO MACHADO DA SILVA (RÉU)

ROBERTO PINHEIRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000908-04.2017.8.11.0021 AUTOR: EMILIO DA 

SILVEIRA SANTOS, MANOEL PERES JUNIOR Trata-se de ação ordinária 

proposta por EMÍLIO DA SILVEIRA SANTOS e sua esposa THEREZA 

LIBÂNIO SANTOS, MANOEL PERES JÚNIOR e sua esposa TERESA 

RABELO PERES em face de VICENTE FURBINO BRETA FILHO, 

SEBASTIÃOMACHADO DA SILVA, ROBERTO PINHEIRO DA SILVA e sua 

esposa IRLENE BERNARDES DOS SANTOS PINHEIRO, todos qualificados 

no encarte processual em epígrafe. Em síntese, visam os autores com a 

demanda à declaração de nulidade do auto de reintegração de posse que 

foi cumprido pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos 

da demanda n. 861-38.2003.811.0021 (Código n. 6887) de modo que seja 

limitado o ato em área de 1.140,00 hectares, bem como pugnaram pela 

restituição de área remanescente com extensão de 2.860,00 hectares. 

Com a petição inicial vieram documentos. Em despacho exarado no evento 

n. 9289264, este Juízo determinou a intimação dos autores a fim de que 

manifestassem acerca de eventual ocorrência de coisa julgada no 

aspecto do objeto litigioso destes autos. Os autores manifestaram no 

evento n. 9701683. Em decisão proferida no evento n. 10421504, este 

Juízo determinou que os autores promovessem a juntada de documentos 

no sistema PJE, tendo em vista a ausência de impossibilidade técnica para 

tanto. Os autores juntaram vários documentos nestes autos, sendo o 

último acostado no evento n. 10445695. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamentação Inicialmente, consigo que, com fundamento no 

princípio da vedação à decisão surpresa, os autores foram intimados para 

manifestarem acerca da eventual ocorrência de coisa julgada em relação 

ao objeto litigioso desta demanda e o processo n. 861-38.2003.811.0021 

(Código n. 6887) que tramitou na 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT. Em 

manifestação acostada no evento n. 9701683 os autores refutaram em 

parte a alegação de coisa julgada, isso porque reconheceram que os 

réus, de fato, deveriam ser reintegrados na época da área de 1.140 

hectares e não da totalidade equivalente a 4.000 hectares. Contudo, em 

que pese o esforço argumentativo dos autores, reputo que razão não lhe 

assiste, tendo em vista que eles visam a rediscussão do acórdão exarado 

pela Relatora, Des. Marilsen Andrade Addario no Recurso de Apelação n. 

109371/2010, interposto após a sentença exarada na ação de 

reintegração de posse n. 861-38.2003.811.0021 (Código n. 6887). No 

referido acórdão, restou consignado a revogação da liminar concedida 

naquela demanda e, “determinando o retorno do imóvel à situação 

anterior”. Ulteriormente, a Desembargadora Relatora, confirmou, em 

análise de uma petição apresentada pelos réus, a determinação para a 

reintegração possessória da área integral do imóvel rural discutido nos 

autos n. 861-38.2003.811.0021 (Código n. 6887, como se verifica: “Com 

isso, e sem mais delongas, determino o cumprimento incontinente da parte 

dispositiva do voto condutor no RAC nº 109.371/2010, a fim de reintegrar 

os réus e/ou seus sucessores na posse do imóvel disputado, ficando 

desde logo autorizado o reforço policial e ordem de arrombamento, se 

acaso necessários.” Desta feita, nota-se que a determinação para a 

reintegração possessória da integralidade da área em discussão nesta 

demanda decorreu do julgamento do recurso de apelação n. 109371/2010, 

que restou confirmada na decisão acima colacionada. Portanto, em análise 

ao objeto litigioso deste processo, nota-se que os autores, na realidade, 

visam com esta ação ordinária ora intentada, de forma oblíqua, descontituir 

a determinação exarada pela Relatora do Recurso de Apelação n. 

109371/2010, o que se mostra inviável, tendo em vista que esse não é o 

instrumento adequado para rescindir acórdão exarado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mas sobretudo pelo fato de 

que a discussão encontra-se superada pela coisa julgada, nos termos do 

art. 6º, §3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). 

As questões ora deduzidas foram esgotadas com o trânsito em julgado 

ocorrido no dia 23 de junho de 2015, após a prolação da decisão em sede 

do Agravo em Recurso Especial n. 637551/MT, exarado pelo Ministro 

Presidente Franciso Falcão do Colendo Superior Tribunal de Justiça. É 

preciso deixar registrado, para fins dos limites objetivos da coisa julgada, 

que os autores da petição inicial do processo n. 861-38.2003.811.0021 

(Código n. 6887) vindicaram naquela ocasião a reintegração da totalidade 

do imóvel, e não apenas uma parcela da área, como tenta os autores 

nesse momento inovar e persuadir. Dessa forma, consoante os 

argumentos despendidos, vislumbra-se a existência da coisa julgada 

podendo ser conhecida de ofício, conforme previsão no art. 485, §3º do 

Código de Processo Civil. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, 

do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, 

condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Sem a incidência de honorários advocatícios, tendo em vista que não 

houve a formalização da relação processual. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 
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inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 16 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito em 

substituição

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010157-59.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI ARMANDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010157-59.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: JOSELI 

ARMANDO DA SILVA Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio 

de ativos financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente 

cumprido. Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, 

§§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) 

dias que: I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou; II 

– ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias. Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30884 Nr: 5335-42.2009.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcione Mendes Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Processo em ordem.

Os ' presentes autos necessitam de estudos aprofundados incompatíveis 

com as atividades correcionais, desta forma, retomem os autos conclusos 

após o 'término da correição, consoante art. 21, V, da CNGC.

Água Boa/MT, 09 de fevereiro de 201$.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

Pedro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86062 Nr: 569-04.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Lôbo de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Processo em ordem.

Os ' presentes autos necessitam de estudos aprofundados incompatíveis 

com as atividades correcionais, desta forma, retomem os autos conclusos 

após o 'término da correição, consoante art. 21, V, da CNGC.

Água Boa/MT, 09 de fevereiro de 201$.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

Pedro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 34728 Nr: 3739-86.2010.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa Beserra Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, em consonância com o parecer Ministerial, REVOGO 

A PRISÃO PREVENTIVA do acusado JOSÉ BARBOSA BEZERRA JÚNIOR, 

mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da 

prisão: i) manter o seu endereço atualizado em Juízo; ii) obter ocupação 

lícita no prazo de 30 dias; iii) não consumir bebidas alcóolicas ou drogas; 

iv) não frequentar bares, boates, bocas de fumo e congêneres. Designo o 

dia 17/05/2018, às 13h30min para a audiência de instrução e 

julgamento.Expeça-se Alvará de Soltura, devendo ser colocado em 

liberdade se por outro motivo não estiver presoNO MOMENTO DO 

CUMPRIMENTO ALVARÁ DE SOLTURA, O OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVERÁ 

INTIMAR O RÉU ACERCA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, BEM COMO 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL CÓDIGO 

N. 34990 DESTE JUÍZO (despachado em 13/02/2018).Intimem-se. 

Requisite-.Ciência ao Ministério Público e Defesa.Intime-se o MPE para 

manifestar-se acerca das testemunhas faltantes. Às providências.Água 

Boa, 15 de fevereiro de 2018.Pedro Davi BenettiJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85045 Nr: 3882-07.2012.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Sandim Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Processo em ordem.

Os ' presentes autos necessitam de estudos aprofundados incompatíveis 

com as atividades correcionais, desta forma, retomem os autos conclusos 

após o 'término da correição, consoante art. 21, V, da CNGC.

Água Boa/MT, 09 de fevereiro de 201$.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

Pedro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86415 Nr: 913-82.2013.811.0021

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Dione Neves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Baltazar Penha - 

OAB:1671 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cumpram-se incontinenti as determinações de fl. 19/20.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 110311 Nr: 2607-81.2016.811.0021

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Altino Ferreira Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayane Suellen Rios - 

OAB:38.256/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

1. CUMPRA-SE, incontinenti, decisão retro.

2. Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81196 Nr: 33-27.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Libanio da Silveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Processo em ordem.

Os ' presentes autos necessitam de estudos aprofundados incompatíveis 

com as atividades correcionais, desta forma, retomem os autos conclusos 

após o 'término da correição, consoante art. 21, V, da CNGC.

Água Boa/MT, 09 de fevereiro de 201$.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

Pedro

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96481 Nr: 153-65.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Celestino Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:22439A-MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.DECISÃOTrata-se de pedido de revogação de 

prisão preventiva formulado em favor do autuado WANDERSON 

CELESTINO DA SILVA, preso nos autos em epígrafe e onde após 

pronúncia é processado pelo delitos descritos nos artigos 121,§2º, IV,V; 

c/c art. 155, §4º, IV e §5º; art. 211, todos do Código Penal; art. 244-B do 

ECA e art. 12 da Lei 10.826/03, em razão de novo decreto cautelar 

expedido a partir de representação formulada pelo Parquet a partir da 

juntada de informações colhidas durante instrução processual, que deram 

conta da prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 147 e 344 do 

Código Penal.(...) Forte em tais fundamentos, INDEFIRO o requerimento 

defensivo de revogação da prisão preventiva do acusado WANDERSON 

CELESTINO DA SILVA, qualificado nos autos, mostrando-se insuficientes 

e inadequadas cautelares diversas da prisão, por consequência, fica 

mantido o decreto prisional por seus próprios fundamentos, em 

observância à cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP) . Do 

recebimento recurso de apelação.Preenchidos os requisitos legais 

objetivos e subjetivos, RECEBO o recurso de apelação interposto pela 

defesa (fls. 172/175) e contrarrazoado (fls. 176/178), nos seus legais e 

jurídicos efeitos (art. 593, I e art. 597, do CPP).REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com os cumprimentos deste 

juízo (CPP, art. 601).CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 112358 Nr: 3841-98.2016.811.0021

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Souza Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Jacob - 

OAB:8223-A/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Processo em ordem.

Os ' presentes autos necessitam de estudos aprofundados incompatíveis 

com as atividades correcionais, desta forma, retomem os autos conclusos 

após o 'término da correição, consoante art. 21, V, da CNGC.

Água Boa/MT, 09 de fevereiro de 201$.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

Pedro

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37330 Nr: 1932-94.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Tavares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tais Boeira do Nascimento 

Silva - OAB:OAB/MT 21485/O, Walter George Ramalho de Lima - 

OAB:18.256

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Acolho parcialmente a impugnação do cálculo e adoto como "ratio 

decidendi" os fundamentos apontados pelo Ministério Público às fls. 

324/335. Elabore-se novo cálculo de pena, com a intimação das partes.

2. Oficie-se a Diretora da Unidade Prisional requisitando as planilhas de 

remição em nome do recuperando referente aos meses de setembo a 

deembro/2011 e janeiro a junho/2012, caso hajam.

3. Simultaneamente, determino a realização de estudo psicossocial no 

recuperando no prazo de 15 dias. Com o aporte, vista as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36473 Nr: 1074-63.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Pereira de Jesus Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 36473

Vistos em correição

1. CUMPRA-SE, incontinenti, decisão retro.

2. Às providências

 Água Boa/MT, 07 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86150 Nr: 656-57.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocelio Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 8. DIANTE DO EXPOSTO, em razão dos fatos acima noticiados, narrando 

o cometimento de fato definido como crime (art. 52 da LEP), tenho por bem 

regredir cautelarmente o regime de cumprimento da pena do acusado, do 

semiaberto para o fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da 

LEP.9. SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO em 

desfavor do reeducando JOCÉLIO CARDOSO DOS SANTOS a ser 

cumprido imediatamente, bem como, constando a necessidade de imediata 

comunicação da efetivação da prisão processual a este juízo, como de 

praxe.10. Nos termos do art. 196 da LEP, DETERMINO a instauração de 

incidente para apuração de falta grave, devendo o recuperando ser 

intimado para apresentar defesa no prazo de 03 (três) dias. Em caso de 

inércia ou impossibilidade financeira, nomeio-lhe a Defensoria Pública para 

tanto.11. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.12. 

Comunique-se a Direção do Presídio.13. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Água Boa/MT, 07 de fevereiro de 2018.PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 114508 Nr: 5110-75.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Executivo Penal de Código nº 114508

Vistos em correição.

1. Nos termos do artigo 126, § 8° da LEP, REMETAM-SE os autos à 

Defensoria Pública para a devida manifestação.

2. Em não havendo divergência, já homologo o referido cálculo para, que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Havendo divergências, façam-me 

os autos conclusos para deliberação.

3. Após, nos termos do artigo 41, inciso XVI, encaminhe-se cópia dos 

cálculos ao reeducando.

4. Cumpridas as determinações acima, aguarda-se o cumprimento da pena 

em cartório.

 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1023311 Nr: 5065-37.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Barbosa, Airton Lima Ferreira, Mauricio 

Domingos da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1023311

Vistos em correição.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 222 e 

s.s. do CPP.

 2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a 

missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia 

ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da 

defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, DESIGNO o dia 28 

de junho de 2018, com início às 17h00min, para tanto, intimem-se as partes 

e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1026248 Nr: 7061-70.2017.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos da Silva, Arlan Cardoso de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, José Renato de Moraes - OAB:13330-A, Pedro 

Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s) para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente resposta à acusação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86077 Nr: 584-70.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weidila Peres Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 86077

Vistos em CORREIÇÃO

1. Tendo em vista que a decisão de fls. Retro não foi cumprida em tempo 

hábil, e em razão de readequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 09 de abril de 2018, às 13h00min.

2. Renovam-se as intimações. Intime-se a ré no endereço de fls. 125, bem 

como publique-se a presente na imprensa oficial. Intimem se e requisite-se, 

providenciando-se o necessário.

Água Boa-MT 09 de Fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 116124 Nr: 6248-77.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denilson Alves Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código: 116124

Vistos em correição.

1. Trata-se de Executivo de Pena tendo como recuperando DENILSON 

ALVES MATOS, já devidamente qualificada nos autos.

2. À fl. 507 a DPE pugna pela remessa dos autos a comarca de Barra do 

Garças/MT para o regular acompanhamento do cumprimento de pena, 

tendo em vista que o réu residirá naquela comarca à rua Antunes Teixeira, 

nº. 285, Bairro Dermat.

3. Ante o exposto, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa 

deste feito para o juízo da Comarca de Barra do Garças/MT, para o devido 

acompanhamento do cumprimento da pena, com as nossas homenagens 

de estilo.

4. PROVIDENCIE a Secretaria Judiciária a retirada das anotações 

pertinentes no sistema Apolo.

5. Às providências.

6. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1023877 Nr: 5454-22.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Medeiros dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1023877Visto EM CORREIÇÃO.1. 

RECEBO a denúncia por preencher os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal.2. CITE-SE o denunciado para, no prazo de 10(dez) 

dias, apresentar defesa preliminar nos termos do artigo 396-A, do Código 

de Processo Penal.3. Ante o teor da manifestação ministerial de fl. 19 e de 

acordo com os estritos termos da permissão legal, torna-se viável a 

medida de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da 

Lei n° 9.099/95.4. Assim, INTIME-SE o acusado para que informe se aceita 

as condições impostas pelo Ministério Público para a suspensão 

condicional do processo, pelo período de 02 (dois) anos, sendo elas:I – 

PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA em que reside por mais de 

15 (quinze) dias, sem prévia comunicação ao juízo;II – PROIBIÇÃO DE 

FREQUENTAR bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos 

congêneres;III – COMPARECIMENTO MENSAL em Juízo até o dia 10 para 

informar e justificar suas atividades;IV – ABSTER-SE da prática de 
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qualquer outro delito;V – PENA PECUNIÁRIA no valor de dois salários 

mínimos, revertida ao Conselho da Comunidade de Água Boa-MT.5. No 

cumprimento do mandado deverá o Oficial de Justiça indagar o acusado 

se aceita as condições do "SURSIS", cientificando-o que a suspensão 

condicional do processo é um benefício concedido pela lei e que a 

aceitação da proposta oferecida pelo Ministério Público não implica em 

confissão do crime. Cientifique-o ainda que, após cumprida as condições 

acima fixadas, a ação penal ora em análise não constará em seu registro 

de antecedentes criminais, fato que não ocorrerá caso o denunciado 

venha a ser processado e eventualmente condenado.6. Consigne também 

que, na hipótese de descumprimento das condições estabelecidas, o 

benefício da suspensão condicional do processo poderá ser revogado e o 

processo retomará o seu curso.Água Boa/MT, 07 de Fevereiro de 

2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1025806 Nr: 6741-20.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldinari Marques de Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1025806Visto EM CORREIÇÃO.1. 

RECEBO a denúncia por preencher os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal.2. CITE-SE o denunciado para, no prazo de 10(dez) 

dias, apresentar defesa preliminar nos termos do artigo 396-A, do Código 

de Processo Penal.3. Ante o teor da manifestação ministerial de fl. 19 e de 

acordo com os estritos termos da permissão legal, torna-se viável a 

medida de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da 

Lei n° 9.099/95.4. Assim, INTIME-SE o acusado para que informe se aceita 

as condições impostas pelo Ministério Público para a suspensão 

condicional do processo, pelo período de 02 (dois) anos, sendo elas:I – 

PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA em que reside por mais de 

15 (quinze) dias, sem prévia comunicação ao juízo;II – PROIBIÇÃO DE 

FREQUENTAR bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos 

congêneres;III – COMPARECIMENTO MENSAL em Juízo até o dia 10 para 

informar e justificar suas atividades;IV – ABSTER-SE da prática de 

qualquer outro delito;V – PENA PECUNIÁRIA no valor de dois salários 

mínimos, revertida ao Conselho da Comunidade de Água Boa-MT.5. No 

cumprimento do mandado deverá o Oficial de Justiça indagar o acusado 

se aceita as condições do "SURSIS", cientificando-o que a suspensão 

condicional do processo é um benefício concedido pela lei e que a 

aceitação da proposta oferecida pelo Ministério Público não implica em 

confissão do crime. Cientifique-o ainda que, após cumprida as condições 

acima fixadas, a ação penal ora em análise não constará em seu registro 

de antecedentes criminais, fato que não ocorrerá caso o denunciado 

venha a ser processado e eventualmente condenado.6. Consigne também 

que, na hipótese de descumprimento das condições estabelecidas, o 

benefício da suspensão condicional do processo poderá ser revogado e o 

processo retomará o seu curso.Água Boa/MT, 07 de Fevereiro de 

2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75971 Nr: 4065-39.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL ALVES CLÁUDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho comunicado ao DJE a fim de intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para maniferstar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, em razão da petição de referência 11. Alto Araguaia - MT, 

15 de fevereiro de 2018. Marilda Pereira Pedroso - Gestora Judiciária - 

MAT. 7526.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 57447 Nr: 409-45.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO APARECIDO DOS SANTOS, RAFAEL 

SABINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 409-45.2014.811.0020

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: CELSO APARECIDO DOS SANTOS e RAFAEL 

SABINO ALVES

INTIMANDO(A, S): Denunciado(a): Celso Aparecido dos Santos, Rg: 

2.023.490-2 SSP MT Filiação: Adelson Aparecido dos Santos e de Irene 

Rosa, data de nascimento: 05/07/1987, brasileiro(a), natural de 

Rancharia-SP, convivente, ( dc* ), Endereço: Atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/10/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos do dispositivo da r. sentença 

condenatória proferida nos autos e a seguir transcrita.

 DISPOSITIVO DA SENTENÇA: PORTANTO, CONDENO O ACUSADO 

CELSO APARECIDO DOS SANTOS AO CUMPRIMENTO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME 

INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, FIXADOS 

CADA UM NO MÍNIMO LEGAL. 4.1.1 – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. Com 

fulcro no artigo 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta 

por DUAS restritivas de direitos, que serão individualizadas pelo juízo da 

execução. Eu, Ademar Souza de Oliveira, digitei.

 Alto Araguaia - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Marilda Pereira Pedroso

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 11063 Nr: 987-57.2004.811.0020

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO EVANGELISTA DA SILVA, WILLIAM SANTOS 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Impulsiono o presente feito, com alicerce nos provimentos 52 a 56/2007 

da CGJ, para intimar a parte autora, para que no prazo legal, manifeste-se 

acerca da petição de fls. 129/134, protocolada pela parte requerida.

Carlos H.F.Foz - analista judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 11755 Nr: 1557-43.2004.811.0020

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIMAR RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Impulsiono o presente feito, com alicerce nos provimentos 52 à 56/2007 

da CGJ, para intimar a parte autora, para que no prazo legal, manifeste-se 

acerca da petição juntada pelo requerido às fls. 112/117.

Carlos H. F. Foz - analista judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33570 Nr: 1106-71.2011.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI NOSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDITA MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA MEGUE VIANA DA SILVA - 

OAB:14597/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com alicerce nos provimentos nºs. 52 à 

56/2007, para intimar a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 65.

Carlos H.F.Foz - analista judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 52290 Nr: 2555-40.2006.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2555-40.2006.811.0020 – id. 52290

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE RÉQUERIDA: THIAGO RODRIGUES LOPES

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Denunciado(a): Thiago Rodrigues 

Lopes Filiação: Elson Lopes dos Santos e Zilda Rodrigues Lopes, data de 

nascimento: 13/06/1986, brasileiro(a), natural de Alto araguaia-MT, 

solteiro(a), estudante, Endereço: Atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do sentenciado acima qualificado, para informar 

a este Juízo, no prazo de 05(cinco) dias, seus dados bancários para a 

transferência do valor da fiança recolhida neste feito, sob pena do 

dinheiro ser transferido para conta da diretoria, vinculada ao projeto "Pai 

Presente"

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, Considerando que o demandado alterou seu 

endereço sem comunicar nos autos, determino sua intimação editalícia 

para, em 05 dias, informar seus dados bancários para a transferência do 

valor da fiança recolhida neste feito, sob pena do dinheiro ser transferido 

para conta da diretoria, vinculada ao projeto "Pai Presente" que, desde já, 

determino. Cumpridas as determinações acima, arquive-se. Às 

providências. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Ademar Souza de Oliveira, digitei.

Alto Araguaia - MT, 16 de fevereiro de 2018.

Marilda Pereira Pedroso

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 65778 Nr: 2219-21.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR PACKER, CRISTIANE LUZIA 

POSSIGNOLO GIRALDELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS LOPES PRIULI , BRENCO - 

COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL, INTERMAT - 

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS POLEZI - 

OAB:80.348/SP, JOSÉ LUIZ POLEZI - OAB:80348/SP, MARCO POLO 

TRAJANO DOS SANTOS - OAB:188770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 75808 Nr: 3979-68.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DA CRUZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 Autos n. 3979-68.2016.811.0020 (cód. 75808).Vistos.1. Considerando a 

determinação constante do Ofício Circular nº 01/2018-GAB/J-Aux da 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e tendo em 

conta a Resolução nº 134/2011-CNJ, o presente feito veio concluso para 

verificação de possível possibilidade de destruição, restituição ou 

conservação do(s) armamento(s) apreendido(s) nos autos.2. 

Compulsando os autos, verifico a existência do laudo pericial criminal de 

exame da arma de fogo e munição apreendidas e a ausência de 

proprietário de boa-fé para a restituição.3. Trata-se de ação penal com 

apresentações de resposta à acusação (ref.: 22), estando o feito apto ao 

seu saneamento e incursão na fase eminentemente probatória.4. Desta 

forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência das 

hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

22/03/2018, às 13h30min.5. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no 

DJE para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 

370, CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes 

ou 368 e seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP. 10. 

Após, DETERMINO que a(s) arma(s) de fogo e munição(ões) 

apreendida(s) nos autos sejam encaminhadas ao Comando do Exército, 

para destruição ou doação, nos termos do artigo 25 da Lei n. 

10.826/2003.11. CIENTIFIQUE-SE a Diretoria do Foro acerca desta 

decisão.12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 25 de janeiro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010373-52.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUSDALVA OLIVEIRA LEAL DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010373-52.2016.8.11.0020 REQUERENTE: LUSDALVA OLIVEIRA LEAL 

DIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de 

reclamação cível na qual objetiva a parte autora a condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência da negativação cujo alega ser indevida. Em sua contestação, 

a reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua 

parte, uma vez que, não tendo detectado o pagamento feito pela parte 

autora em seu sistema, a negativação foi lícita. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Resumidamente, aduz a parte reclamante que seu nome 

fora levado a negativação pela parte reclamada, por uma dívida 

inexistente, já que deixou conforme demonstrado a conta corrente que 

mantinha junto a instituição bancaria fora encerrada. Saliento que 

consoante demonstrado nos autos a lide gira em torno de cobrança 

indevida realizada em desfavor da parte promovente. A reclamada em 

defesa informa que a dívida é legitima, e foi gerada pois a autora mantinha 

débitos que eram cobrados mensalmente em sua conta corrente. Destarte, 

como a reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do 

direito da reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de 

Processo Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso à honra da 

mesma. Assim, em simples analise, sem a devida resistência, vejo que 

presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade cumpre-nos verificar a 

ocorrência do dano. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos 

mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto 

que o caso apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a 

empresa reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 

14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre 

o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir 

da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como 

ORDENO a que a requerida retire o nome da parte reclamante dos órgãos 

de restrição ao crédito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência 

da homologação desta. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-25.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR TEIXEIRA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO MUNIZ CALCADA OAB - MT0006694A (ADVOGADO)

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT0021351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA (REQUERIDO)

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE OAB - RJ100614 (ADVOGADO)

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

ELICLAITON MACHADO DE NOVAES OAB - RJ201979 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010088-25.2017.8.11.0020 REQUERENTE: CESAR TEIXEIRA DE ABREU 

REQUERIDO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, 

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL VISTOS, O autor 

alega que sempre quitou seu contrato de plano de saúde junto a primeira 

reclamada de forma regular, e que, por distrato das partes reclamadas, 

não pôde continuar usufruindo do beneficio. Dessa forma requereu 

liminarmente a imediato restabelecimento ao plano de saúde, e no mérito, o 

pagamento de indenização por danos morais haja vista os prejuízos que o 

distrato lhe causou. Em sua contestação, a primeira reclamada arguiu a 

preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que alega ser 

parte estranha ao contrato entabulado pelas partes, requer também, em 

igualdade com a segunda reclamada, a improcedência dos pedidos 

formulados na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da 

sua responsabilidade civil. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente 

de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 
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outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Acolho a preliminar de 

mérito quanto a ilegitimidade para figurar no polo passivo, suscitada pela 

primeira reclamada, uma vez que conforme a documentação carreada pelo 

autor, esta é parte estranha a relação processual. Pois bem, após detida 

análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: Ressalto que 

o próprio autor acosta nos autos, no momento de apresentar sua inicial, 

que recebera a carta da segunda reclamada, carta esta que informa o 

distrato entre as reclamadas e, concede ao reclamante a possibilidade de 

aderir/continuar contratando por intermédio de sua pessoa física com a 

primeira ré. Ora, dessa forma, vislumbro que as partes, após o distrato se 

desincumbiram de quaisquer ônus que a elas pudessem ser atribuídos, de 

forma que cabia a parte autora a sua permanência ou não no aludido 

plano. Diante disso, não há que se falar em indenização por danos morais. 

Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, CANCELO a 

liminar outrora concedida nos autos, ACOLHO a preliminar de mérito 

quanto a exclusão da primeira promovida do polo passivo desta demanda, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 1. HOMOLOGO a sentença 

proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL nº 002/2018-DF - CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES.

O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 

Barra do Bugres/MT, João Filho de Almeida Portela, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, consubstanciado na Resolução nº 154, 

de 13 de julho de 2012 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento nº 

005/2015, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,

RESOLVE:

CONVOCAR as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, 

sediadas nesta para participarem do CADASTRO E HABILITAÇÃO, com a 

finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das penas restritivas de direito e suspensões condicionais do 

processo realizados nesta Comarca de Barra do Bugres-MT.

1. Dos objetivos:

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado 

Criminal, enquanto instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos 

recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 

alternativas;

b) Selecionar as entidades candidatas com objetivo de prestar apoio 

financeiro a elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse 

público e que se adequem as exigências da Resolução n. 154 do CNJ.

c) Contribuir para o fortalecimento das entidades selecionadas enquanto 

espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário.

2. – Quem pode participar:

Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins 

lucrativos e regularmente constituídas, desde que:

a) Possuam pelo menos 01 (um) ano de funcionamento;

b) Possuam sede própria na Comarca, incluídas as cidades de Barra do 

Bugres-MT, Denise-MT, Nova Olímpia-MT e Porto Estrela-MT;

c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente;

d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores 

de prestação de serviços à comunidade;

e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a lei;

f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 

substâncias psicoativas;

g) Prestem serviços de maior relevância social;

h) Apresentem Projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.

2.1 – Quem não pode participar:

a) Empresas privadas com fins lucrativos;

b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário;

c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

d) Fundações e Instituições empresariais;

e) Organizações internacionais;

f) Entidades que não possuem 01 ano de funcionamento;

g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca;

h) Órgãos ou Fundações da administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

2.2 – Do prazo e local da inscrição

O Prazo para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social 

para cadastrar será de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, 

sendo que o cadastro deverá ser protocolado na Central de Distribuição 

do Fórum da Comarca de Barra do Bugres/MT, no endereço Praça 

Eliazário Arantes Joani de Souza, n° 1.030, Centro, Barra do Bugres/MT.

3. – Da documentação

As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os 

documentos descritos no art. 1.625 da CNGC.

3.1 – Da Seleção e divulgação do resultado

3.1.1 Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, juntamente 

com a equipe da Diretoria do Fórum.

 3.1.2. Após todo procedimento, será publicado a relação das entidades 

que tiveram os cadastros aprovados.

3.2 – Apresentação do Projeto.

a) O Projeto deverá ser apresentado, em 02 (duas) vias, no prazo de 10 

(dez) dias, no modelo previsto no anexo IV do Provimento n. 05/2015-CGJ, 

contado do prazo da publicação das listas das entidades que estão com 

os cadastros regulares;

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.

Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e questões 

referentes a este Edital, a Diretoria do Fórum de Barra do Bugres-MT, 

telefone para contato (65) 3361-1261 ou e-mail barra.bugres@tjmt.jus.br.

Os projetos serão analisados pelo Juízo, com auxilio da equipe 

multidisciplinar da Comarca, nos termos da Resolução 154 do CNJ e 

Provimento 05/2015 da CGJ-TJMT.

Os casos omissos serão decididos por este Juízo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e se cumpra.

Encaminhe-se cópia a Corregedoria Geral da Justiça, a Presidência do 

TJMT, ao Ministério Público, a Defensoria Pública, bem assim a Ordem dos 

Advogados do Brasil.

Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54737 Nr: 941-26.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEVINA RONDON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por ALDEVINA 

RONDON DA SILVA, em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS.

O exequente apresentou a planilha de cálculos às fls. 129/131.

Intimado o executado manifestou-se à fl. 145 v, concordando 
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expressamente com o cálculo apresentado pelo exequente.

 É, em síntese, o relatório. DECIDO.

Considerando que o executado concorda com os valores apresentados 

pelo exequente, a execução deve ser extinta pelo reconhecimento jurídico 

do pedido.

 Sendo assim, ante a concordância expressa do executado, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os 

cálculos apresentados pelo exequente às fls. 129/131 dos autos.

Em consequência, tendo a homologação efeito de sentença entre as 

partes, decido o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, III, “a”, do Novo Código de Processo Civil, e DETERMINO a 

expedição de Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) no valor devido, 

de acordo com cálculo apresentado às fls. 129/131.

Condeno o executado no pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

cumprimento da sentença.

 Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE o cumprimento de todas as 

determinações, e após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82674 Nr: 4394-29.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BEZERRA DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação Previdenciária movida por FRANCISCO BEZERRA DO 

VALE em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

todos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, em manifestação de p.100-v, a parte autora informa 

que não tem mais interesse no feito, requerendo o arquivamento do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório, síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível o pedido de 

desistência da presente ação, até porque o requerido não apresentou 

contestação de mérito, de forma que é desnecessária sua anuência.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus devidos e regulares 

efeitos de direito o pedido de desistência da ação formulado em fl. 51, 

pelos fatos e fundamentos expostos. Em consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

VIII do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora, observando a gratuidade da justiça que lhe 

favorece.

CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80599 Nr: 2218-77.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AMARO ALEXANDRE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Ante o exposto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE esta ação movida por JOSE AMARO ALEXANDRE PEREIRA 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para condenar a 

requerida a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, na forma 

dos artigos 42 e seguintes da Lei nº 8.213/91, desde a data da cessação 

indevida do benefício de auxílio-doença (27.11.2012), observando as 

parcelas prescritas. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir da citação e 

observado os critérios fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, 

cujo índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).No que tange ao pagamento de 

custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia 

Federal do pagamento das custa processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO a 

Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre 

as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do 

§ 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 111 do 

STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o 

valor da condenação não deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 18519 Nr: 157-93.2005.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO DE AMORIM DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ADELSON RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos ao arquivo, com 

as baixas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93548 Nr: 3335-35.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE NOIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - OAB:13423-A, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122689 Nr: 2426-85.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 
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- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e Intimo o (a) advogado (a) do(a) autor(a), o(a) S(a)ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/MT 20732-A, que a carta precatória 

expedida para a busca e apreensão dos bens do Executado, encontra-se 

aguardando o preparo para ser devidamente enviada e cumprida na 

comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82620 Nr: 4340-63.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO NOBRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG SA - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:16.227-A

 Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c 

Indenização por Dano Moral com Pedido Liminar para cancelamento de 

Desconto em Benefício Previdenciário ajuizada por Viotalino Nobres em 

face de Banco BMG S.A - BMG, todos qualificados nos autos em epígrafe, 

requerendo, em síntese, que a requerida seja condenada a compensar o 

dano moral no importe equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob a 

afirmação de que vem sendo descontado do seu benefício previdenciário 

parcelas referente a empréstimo consignado não contratado. Aduz que é 

pessoa não alfabetizada e, ao ter ciência dos descontos registrou boletim 

de ocorrência. Informa que nunca manteve qualquer relação jurídica com o 

Banco BMG, não realizando qualquer empréstimo junto ao requerido. 

Afirma, ainda, não possuir nenhum débito perante a empresa requerida e 

que o constrangimento vivenciado lhe acarretou sérios dissabores e 

prejuízos, motivo pelo qual requer a condenação da parte Ré ao 

pagamento de verbas indenizatórias de cunho moral. Em sua defesa a ré 

defende a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, 

inexistindo, assim, o dever de indenizar. Alega ainda que não há nos autos 

comprovação dos supostos danos morais sofridos pelo reclamante. Alega 

que não praticou ato ilícito, sendo devida a cobrança, bem como a 

negativação. Salienta que não houve falha em sua prestação de serviços, 

inexistindo responsabilidade reparatória. Pugna pela improcedência dos 

pedidos formulados na exordial. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como outras preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação, 

passo a analisar o mérito. Trato de relação de consumo, na qual temos de 

um lado um consumidor e de outro o fornecedor. Estão, portanto, 

presentes os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o 

e 3o da Lei nº.8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do 

artigo 3o dessa Lei) de tal relação. Por essa razão, impõe-se a inteira 

aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que 

positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos 

consumidores, enquanto tais. Cuidando a hipótese vertente de relação de 

consumo e presentes os requisitos caracterizadores, deve o ônus da 

prova ser invertido com base no art. 6.º, inciso VIII, da Lei n.8.078/90, 

devido à hipossuficiência da parte Autora. Tal inversão se baseia na 

necessidade de se estabelecer o equilíbrio da relação jurídica. A simples 

alegação de regularidade da conduta e cobrança, é impossível para a 

prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte 

Autora – art. 333, inciso II, do CPC. O artigo 17 do CDC equipara à 

condição de consumidor todas as pessoas que possam ter sido vitimadas 

pelos acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço, ou seja, toda e 

qualquer vítima de acidente de consumo equipara-se ao consumidor para 

efeito da proteção conferida pelo CDC. Passam a ser abrangidos os 

chamados ‘bystander’ que são terceiros que, embora não estejam 

diretamente envolvidos na relação de consumo, são atingidos pelo 

aparecimento de um defeito no produto ou no serviço, figurando a parte 

Autora nessa hipótese. A sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. Em que pese o contrato apresentado pela parte requerida esteja 

assinado, há de se ressaltar que os documentos apresentados na 

exordial, demonstram tratar-se o autor de pessoa analfabeta, com poucas 

instruções. Ademais, analisando detidamente os autos, tem-se que os 

descontos mencionados na peça primeira decorrem de ato de terceiro de 

má-fé que em posse de dados do consumidor forjou contratação de 

empréstimos em seu nome. Impende ressaltar, ainda, que ao tratar-se de 

pessoa idosa, analfabeta, incumbe à instituição financeira a observância 

de formas contratuais prescritas em lei, tais como, assinatura a rogo, 

leitura de contrato na presença de duas testemunhas, ou através de 

procuração pública registrada em cartório, consoante dispõe dos artigos 

30, §2°, e 221, §1° ambos da Lei 6.015/73 e artigos 215, §2° e 595, do 

Código Civil, o que não fora realizado pela parte requerida. Diante de tais, 

constatações e comprovado a conduta e o dano, a responsabilidade da 

parte ré somente pode ser afastada caso demonstrada uma das 

excludentes. Ausente comprovação de culpa exclusiva da parte Autora, 

de terceiro (art. 14, §3°, do CDC) ou outras causas excludentes. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. Entendo que o dissabor 

experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. A situação causou 

angústia e sofrimento na parte Autora, afetando o seu bem-estar 

psicológico, de modo que o dano moral afigura-se in re ipsa. Os fatos 

narrados na peça da parte Autora demonstram a ocorrência do dano 

imaterial, conforme suso apresentado. A conduta abusiva da Ré resultou 

em graves transtornos. O contexto retratado nos autos indica postura da 

Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Ausência de solução 

administrativa, gerando sentimentos de frustração, lesão e impotência. 

Ausência de minoração dos efeitos da lesão após propositura da presente 

ação. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto, descaso na solução do problema, 

até porque, o dano moral viola direitos não patrimoniais, como a honra, a 

imagem, a privacidade, a autoestima, o nome, a integridade psíquica, 

dentre outros, consistindo em ofensa aos princípios éticos e morais que 

norteiam nossa sociedade, assim, reputa-se imperativa a imposição de 

sanção indenizatória moral ao requerido. Isso posto e o que mais consta 

dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulados na exordial para: declarar a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS objeto 

da lide e determinar que a parte Ré se ABSTENHA de cobrá-los de 

qualquer forma, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação 

do decisum, passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, 

inclusive, seguinte à data da intimação, sob pena do pagamento de multa 

cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da 

data do descumprimento do termo ad quem; - condenar a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) corrigido monetariamente, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, 

bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, em não se iniciando a fase de 

cumprimento do julgado pela parte vencedora, no prazo de 6 (seis) meses, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101137 Nr: 2334-78.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO MENDES DE QUEIROZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de Ação de Repetição de Indébito ajuizada por Armando Mendes 

de Queiroz Filho em face do Município de Barra do Bugres-MT, já 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Aduz a parte autora que trabalhou, aproximadamente, por 08 (oito) anos 

no Hospital Municipal de Barra do Bugres na função de Bioquímico. Informa 

que mesmo estando amparado pelo benefício previdenciário Auxílio 

Doença pelo período de 02 (dois), a parte requerida continuou realizando 

descontos sobre o imposto de renda, razão pela qual, por entender 

abatimentos são indevidos ajuizou a presente ação.

 Com a inicial, vieram coligidos documentos de fls. 05/39.

 É o relato necessário. Fundamento e Decido

De início, impende destacar que a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico, ou seja, as ações 

que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, são 

consideradas de competência absoluta nos Juizados Especiais da 

Fazenda, conforme Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Em que pese ao objeto da presente ação, vislumbra-se que tanto o valor 

da causa, quanto o pedido formulado no que toca ao valor pleiteado a título 

de restituição é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, notando-se, 

assim, a incompetência desse juízo em processar e julgar tal ação.

 Nesse sentido, prelecionam os Tribunais Superiores. In verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA 

PÚBLICA. LEI 12.153/2009. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO. EX OFFICIO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Nas ações com valor da 

causa até 60 salários-mínimos ajuizadas contra a Fazenda Pública, a 

competência é absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. In 

casu, a demanda não se enquadra em nenhuma das vedações do § 1o do 

art. 2o da Lei 12.153/09. DECISÃO DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO, AUTOS 

REMETIDOS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70067268698, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 16/03/2016). (TJ-RS - AI: 

70067268698 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 

16/03/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 22/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO. 

VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA 

PÚBLICA. Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública o 

processamento e julgamento das causas de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 

sessenta salários mínimos, conforme art. 2º da Lei n. 12.153/2009 e das 

Resoluções n. 887/2011 - COMAG e n. 925/2012 - COMAG. Agravo 

desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70060461449, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, 

Julgado em 13/08/2014) (TJ-RS – AI: 70060461449 RS, Relator: Marco 

Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 13/08/2014, Vigésima Primeira Câmara 

Cível. Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/08/2014).

 Diante do exposto e por tudo que nos autos consta reconheço a 

incompetência absoluta desse juízo e DECLINO A COMPETÊNCIA para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública e, determino a remessa dos autos ao 

órgão competente.

 Intime-se.

 Após, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91227 Nr: 1441-24.2014.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA MARTINS DE ALBUQUERQUE KAGUEYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Gilda Martins de 

Albuquerque Kagueyama, aduzindo, em síntese, omissão na r. Sentença 

de fls. 72/75, no que concerne a confirmação de tutela antecipada.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 95235 Nr: 4663-97.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILDO MIGUEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Guedes Cardoso - 

OAB:10942, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - OAB:13631

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu EDNILDO MIGUEL DE LIMA alegado preliminar, e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

abril de 2018 às 15:00 horas, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133414 Nr: 585-21.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIO LEONARDO GOMES DA SILVA 
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RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810-B, PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 Autos: 585-21.2018.811.0008 - Código: 133414.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II - Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 11 de abril de 

2018, às 13h15.

III - Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 08 de fevereiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133301 Nr: 499-50.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA COSTA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos: 499-50.2018.811.0008 - Código: 133301.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II - Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 11 de abril de 

2018, às 13 horas.

III - Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 08 de fevereiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27237 Nr: 654-73.2008.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ELIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO SAMPAIO MOUSQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE 

CARVALHO ALBERINI - OAB:21242/DF, ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:6616/MT

 Vistos,

Cumpra-se a decisão anterior com urgência por se tratar de processo 

incluso na META 02.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33357 Nr: 121-46.2010.811.0050

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás fls 57, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68896 Nr: 2512-32.2014.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ANDRADE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71195 Nr: 4157-92.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADEMIR HENRIQUE ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME CAMARGO NOGUEIRA, NILSE MINUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Analisando minuciosamente os autos, observo que a causídica do 

requerente não fora intimada para dar andamento ao feito.

Diante disso, intime-se a patronesse do autor para dar andamento ao feito 

no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73009 Nr: 953-06.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGÓRIO ALVES DE MOURA & CIA 

LTDA-ME, GREGORIO ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 46, subsscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4001 Nr: 1533-61.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAJARÁ REVENDEDORA DE DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 205, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81783 Nr: 1816-25.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCENIR ANDRADE DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

052/2007/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a autora na pessoa de 

seu advogado, para, querendo, manifestar-se acerca da petição de fls. 

51/56, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89771 Nr: 1638-42.2017.811.0050

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGA, CRDAGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCGDS, SLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 N

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85869 Nr: 4331-33.2016.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU RIBEIRO DE MIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: [...] vem respeitosamente, a presença de Vossa 

Excelência propor o presente pedido de ALVARÁ JUDICIAL PARA 

RETIRADA DE SALDO DE FGTS para sacar junto á instituição financeira 

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL os valores depositados na conta vinculada 

o saldo do FGTS em nome do faleido filho RONY RODRIGO COUTINHO DE 

MIRA [...]

Despacho/Decisão: Autos nº: 4331-33.2016.811.0050 (Código 

85869)Requerente: Eliseu Ribeiro de MiraRequerido: Este 

JuízoVistos.Expeça-se edital de notificação/citação de terceiros 

interessados.Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis (MT), 24 de outubro de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33406 Nr: 170-87.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO NOVO AUTO PEÇAS LTDA, ALBERTO 

CIPRIANO MENDES, MARCIA REGINA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CAMPO NOVO AUTO PEÇAS LTDA, 

CNPJ: 01677313000141, Inscrição Estadual: 13.1731432 e atualmente em 

local incerto e não sabido ALBERTO CIPRIANO MENDES, Cpf: 

71264051115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O APELADO PARA QUE, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

APRESENTE CONTRARRAZÕES, EM FACE DO RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO NOS AUTOS

Despacho/Decisão: Código 33406Vistos, etc.1. Recebo a apelação nos 

efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 520).2. Intime-se o(a) 

apelado(a) a responder, em 15 dias, certificando-se (CPC, arts. 508 e 

518). 3. A seguir, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, em 48 horas, intimando-se as partes.Intimem-se e se 

cumpra.Campo Novo do Parecis, 14 de julho de 2015.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 29 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29353 Nr: 2759-23.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.L. DE OLIVEIRA - PADARIA ME, JULLYANO 

LEMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J.L. DE OLIVEIRA - PADARIA ME, CNPJ: 

03757998000161 e atualmente em local incerto e não sabido JULLYANO 

LEMES DE OLIVEIRA, Cpf: 93548524168, Rg: 141.0382-6, Filiação: Jair de 

Oliveira e Albina Lemes de Oliveira, data de nascimento: 26/11/1982, 

brasileiro(a), natural de Ponta Porã-MS, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR OS APELADOS PARA QUE, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

APRESENTE CONTRARRAZÕES, EM FACE DO RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Autos n°: 2008/21 (Código 29353)Exequente: Fazenda 

Pública EstadualExecutados: J.J de Oliveira – Padaria Me e Jullyano Lemes 

de OliveiraEXECUÇÃO FISCALVistos em correição.Certificada a 

tempestividade (CPC, art. 508), recebo a apelação no seu duplo efeito, 

devolutivo e suspensivo, conforme disposto no artigo 520, caput, do 

CPC.Intimem-se os apelados para responderem, em 15 dias, 
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certificando-se (CPC, arts. 508 e 518).Após, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, em 48 horas, intimando-se as partes, grafando 

as nossas melhores homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 18 de janeiro de 

2016.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 29 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12855 Nr: 2974-72.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ KOHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ KOHL, Cpf: 04065140030, 

brasileiro(a), viuvo(a), agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O APELADO PARA QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, APRESENTE CONTRARRAZÕES, EM FACE DO RECURSO DE 

APELAÇÃO ACOSTADOS NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Autos n°: 2003/61(Código 12855)Exequente: Fazenda 

Pública EstadualExecutado: Luiz KohlVistos.Interposto o recurso de 

apelação, certifique se houve a apresentação das razões, se não, 

intime-se para apresentação, no prazo legal.Em seguida, intime-se a parte 

apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Caso 

nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.Ato contínuo, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 24 de agosto de 2.017Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 29 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7945 Nr: 1124-17.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MARTINS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUBENS MARTINS COELHO, 

brasileiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE CONTRARRAZÕES, EM FACE DO RECURSO DE 

APELAÇÃO ACOSTADO NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos,Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 29 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87725 Nr: 497-85.2017.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: DOS FATOS - A requerente, juntamente com o Sr. 

ALDINO HERPICH, é genitora do de cujus JANDERSON VIEIRA HERPICH, e 

tomou conhecimento que o filho deixou valores junto à conta vinculada do 

FGTS. Considerando que a Requerente e o Sr. ALDINO são os únicos 

herdeiros do falecido, que este ultimo "renunciou" a todos os direitos 

hereditários, bem como que as despesas mensais dela encontram-se 

comprometidas, necessita sacar os referidos valores.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL para 

a liberação de valor depositado em nome do de cujus Janderson Vieira 

Herpich.Juntou-se aos autos a documentação necessária a propositura da 

ação (f. 07-20).O I. representante do Ministério Público deixou de intervir 

no presente feito (f. 25-26).A CEF encaminhou ofício às f. 23-24 

informando os valores depositados em nome do de cujus.DECIDO.Nos 

termos do art. 721 do CPC, a fim de evitar futuras arguições de nulidade, 

cite-se/intime-se todos os interessados, por meio de edital, para que 

manifestem o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.Decorrido o prazo, certif ique e tornem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 29 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86306 Nr: 4688-13.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLI DOS SANTOS DIAS, MARCOS DE 

SOUZA SANTOS, WANDERSON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DARLI DOS SANTOS DIAS, Filiação: 

Márcia Maria Santos Dias e Ruberlei Ferreira Dias, data de nascimento: 

23/06/1994, brasileiro(a), natural de Primavera do Leste-MT, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 66 9680 7476, atualmente em local incerto e não 

sabido MARCOS DE SOUZA SANTOS, Cpf: 91143861191, Rg: 1252932-0, 

Filiação: Alzira Maria de Souza dos Santos e Valdemir Batista dos Santos, 

data de nascimento: 16/08/1977, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

convivente, montador industrial/taxista, Telefone 066 9930 2889 e 

atualmente em local incerto e não sabido WANDERSON SANTOS DA 

SILVA, Filiação: Elizabete Cristina Souza Santos e José Quiterio da Silva, 

data de nascimento: 09/10/1995, brasileiro(a), natural de Tangará da 
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Serra-MT, solteiro(a), pintor, Telefone 66 9657 6539. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENÚNCIA- No dia 21 de novembro de 2015, na boate 

exótica, lozalizado na Avenida Rio de Janeiro, Jardim Primavera, nesta 

Cidade de Campo Novo do Parecis/MT, os denunciados DARLI DOS 

SANTOS DIAS, MARCOS DE SOUZA SANTOS e WANDERSON SANTOS 

DA SILVA adquiriram e traziam consigo, para consumo pessoal, drogas 

sem autorização ou em desconto com determinação legal ou regulamentar. 

Ante exposto, o Ministério Público denunciou DARLI DOS SANTOS DIAS, 

MARCOS DE SOUZA SANTOS e WANDERSON SANTOS DA SILVA, como 

incurso na sanção do artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006.

Despacho: Autos n° 4688-13.2016.811.0050 (Código 86306)Autor: 

Delegacia de Polícia de Campo Novo do Precis/MTAutor do Fato: Darli dos 

Santos Dias, Marcos de Souza Santos e Wanderson Santos da 

SilvaVistos.De início, proceda-se a alteração da capa dos autos para 

constar como autores do fato Darli dos Santos Dias, Marcos de Souza 

Santos e Wanderson Santos da Silva.Em seguida, designe a conciliadora 

audiência preliminar de acordo com a pauta do JECRIM (Lei 9.099/95, art. 

72).Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis, 17 de abril de 2017.Cláudia Anffe Nunes da 

CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 29 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78353 Nr: 4222-53.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERZI DA SILVA, PATRÍCIA APARECIDA 

VILHALVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADERZI DA SILVA, Cpf: 96458593104, 

Rg: 1358254-2, Filiação: Tiago Marcelino da Silva e Marclina Rocha 

Guimarães, data de nascimento: 29/12/1970, brasileiro(a), natural de 

Mundo Novo-MS, solteiro(a), doméstica, Telefone 65 9948 2479 e 

atualmente em local incerto e não sabido PATRÍCIA APARECIDA 

VILHALVA GONÇALVES, Rg: 001.640.560, Filiação: Rubens Gonçalves e 

Elenir Aparecida Vilhalva Rodrigues, data de nascimento: 05/09/1985, 

brasileiro(a), natural de Bela Vista-MT, solteiro(a), garota de programa. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENÚNCIA - No dia 16 de novembro de 2015, no período 

diurno, na Rua Rouxinol, Quadra 405, Lote 3, em Campo Novo do Parecis - 

MT, ADERZI DA SILVA e PATRÍCIA APARECIDA VILHALVA GONÇALVES, 

depois de prévio acordo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas 

alheias móveis. Assim agindo, ADERZI DA SILVA e PATRÍCIA APARECIDA 

VILHALVA GONÇALVES praticaram a conduta descrita no artigo 155, § 

4º, inciso IV (por duas vezes), c/c o artigo 71, ambos do Código Penal.

Despacho: Autos nº 42222-53.2015.811.0050 (Código 78353)Autor: 

Ministério PúblicoRéu: Aderzi da Silva e outroVistos.Compulsando os autos 

com a devida diligência, observo que todas as cautelas foram tomadas no 

intuito de localizar o réu e, por consequência, promover sua citação 

pessoal.No entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, 

concluindo-se, portanto, que se encontra em lugar incerto, razão porque, 

a citação ficta se impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o requerimento 

formulado pelo Ministério Público as f. 61.Proceda-se à citação via edital 

do acusado, nos termos do art. 363, §1º, do Código de Processo 

Penal.Caso o acusado não responda a ação, tampouco constitua 

advogado dentro do prazo editalício, abra-se vista ao Ministério Público 

para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, requerendo o que de 

direito.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está segregado na Cadeia 

Pública local, bem como expeçam-se ofício à Superintendência de Gestão 

Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de informar acerca de possível 

segregação do denunciado, servindo a presente como ofício.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 15 de dezembro de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 29 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75308 Nr: 2338-86.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILION ATILA MARTINS DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RILION ATILA MARTINS DUTRA, Cpf: 

02744601144, Rg: 492.7851, Filiação: Marcilene Martins Dutra e Paulo 

Arthur Dutra, data de nascimento: 21/11/1986, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, operador de máquinas, Telefone 65 9800 5849. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENÚNCIA - No dia 09 de julho de 2015, por volta das 

10h20min, RILION ATILA MARTINS DUTRA, impulsionado pela vontade livre 

e consciente de subtrair, para si, coisa alheia móvel, dirigiu-se até a 

residência de Tereza Lopes, localizado na Rua Epitácio Pessoa, nº 762 

NW, Bairro Jardim Olenka, em Campo Novo do Parecis-MT. Lá chegando, 

RILION ATILA MARTINS DUTRA igressou no interior do quintal da casa de 

Tereza Lopes e suntraiu, para si, 1 botijão de gás. Assim agindo, RILION 

ATILA MARTINS DUTRA praticou a conduta descrita no artigo 155, caput, 

c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

 Despacho: Autos nº 2338-86.2015.811.0050 (Código 75308)Autor: 

Ministério PúblicoRéu: Rilion Atila Martins DutraVistos.Compulsando os 

autos com a devida diligência, observo que todas as cautelas foram 

tomadas no intuito de localizar o réu e, por consequência, promover sua 

citação pessoal.No entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, 

concluindo-se, portanto, que se encontra em lugar incerto, razão porque, 

a citação ficta se impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o requerimento 

formulado pelo Ministério Público as f. 57.Proceda-se à citação via edital 

do acusado, nos termos do art. 363, §1º, do Código de Processo 

Penal.Caso o acusado não responda a ação, tampouco constitua 

advogado dentro do prazo editalício, abra-se vista ao Ministério Público 

para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, requerendo o que de 

direito.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está segregado na Cadeia 

Pública local, bem como expeçam-se ofício à Superintendência de Gestão 

Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de informar acerca de possível 

segregação do denunciado, servindo a presente como ofício.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 15 de dezembro de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza 
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de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 29 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7957 Nr: 1136-31.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NADIR COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, 

CNPJ: 03462588000102. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTE CONTRARRAZÕES, FACE O 

RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Interposto o recurso de apelação, certifique se 

houve a apresentação das razões, se não, intime-se para apresentação, 

no prazo legal.Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Caso nas contrarrazões 

sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo1009 do CPC ou a 

apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intime-se o 

apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, com ou sem contrarrazões, devidamente intimada, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816 Nr: 685-11.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO, 

Cpf: 45918392149, Rg: 4.149.032-2, Filiação: Isaac Antonio de Carvalho e 

Jandira Rodrigues de Carvalho, data de nascimento: 25/07/1965, 

brasileiro(a), natural de Rondon-PR, casado(a), comerciante. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTE CONTRARRAZÕES, FACE O 

RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Código 816Vistos, etc.1. Recebo a apelação nos 

efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 520).2. Intime-se o apelado a 

responder, em 15 dias, certificando-se (CPC, arts. 508 e 518).3. A seguir, 

com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, em 48 horas, intimando-se as partes.Intimem-se e se 

cumpra.Campo Novo do Parecis, 20 de julho de 2015.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36105 Nr: 2894-64.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A, INLOGS 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, FRANCISCO CARLOS RAMOS, LUIZ 

GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA, ROLANDO MARTINS, 

CARLOS ALBERTO WANZUIT, TRYGVE GABRIEL LANGFELDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGRENCO DO BRASIL S.A, CNPJ: 

01806966001660, Inscrição Estadual: 131995014, atualmente em local 

incerto e não sabido INLOGS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, CNPJ: 

06179728000109, atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCO 

CARLOS RAMOS, Cpf: 32155875991, brasileiro(a), casado(a), atualmente 

em local incerto e não sabido ROLANDO MARTINS, Cpf: 20574070800, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido TRYGVE GABRIEL 

LANGFELDT, Cpf: 34825207987, brasileiro(a), atualmente em local incerto 

e não sabido LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

01479638773, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

CARLOS ALBERTO WANZUIT, Cpf: 30923697934, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTE CONTRARRAZÕES, FACE O RECURSO DE 

APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Código 36105Vistos, etc.1. Defiro a suspensão do 

feito requerida pela exequente até o termo constante da petição retro, em 

consonância com o art. 792 do CPC.2. Após, manifeste-se a exeqüente 

sobre o cumprimento do parcelamento pelos executados, em 10 dias, sob 

pena de presumi-lo adimplido.Intimem-se e se cumpra.Campo Novo do 

Parecis,31 de julho de 2014.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22079 Nr: 2358-92.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C P KALAF RELOJOARIA-ME., CLAUDENIR 

PEREIRA KALAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): C P KALAF RELOJOARIA-ME., CNPJ: 

03972374000167 e atualmente em local incerto e não sabido CLAUDENIR 

PEREIRA KALAF, Cpf: 45983437100, Rg: 887.351, Filiação: Francisca 

Mendes Barbosa, data de nascimento: 15/10/1966, brasileiro(a), natural de 

T. do B. Velho-BA, empresária. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTE CONTRARRAZÕES, FACE O 

RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Código 22079Vistos, etc.1. Recebo a apelação nos 

efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 520).2. Intime-se o(a) 

apelado(a) a responder, em 15 dias, certificando-se (CPC, arts. 508 e 

518).3. A seguir, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, em 48 horas, intimando-se as partes.Intimem-se e se 
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cumpra.Campo Novo do Parecis, 25/09/2015.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15336 Nr: 2256-41.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRA SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:SUB PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ULTRA SUPERMERCADO LTDA, CNPJ: 

0428186900102, Inscrição Estadual: 13.200.474-7. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTE CONTRARRAZÕES, FACE O 

RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Código 153361. Recebo a apelação nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (CPC, art. 520).2. Intime-se o apelado a 

responder, em 15 dias, certificando-se (CPC, arts. 508 e 518).3. A seguir, 

com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, em 48 horas, intimando-se as partes.Intimem-se e se 

cumpra.Campo Novo do Parecis, 10 de julho de 2015.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6559 Nr: 1761-02.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORLI S. BOSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - PROCURADORA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DORLI S. BOSIO, CNPJ: 

36933257000143, Inscrição Estadual: 131320289. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTE CONTRARRAZÕES, FACE O 

RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Código 6559Vistos, etc.1. Recebo a apelação nos 

efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 520).2. Intime-se o apelado a 

responder, em 15 dias, certificando-se (CPC, arts. 508 e 518).3. A seguir, 

com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, em 48 horas, intimando-se as partes.Intimem-se e se 

cumpra.Campo Novo do Parecis, 20 de julho de 2015.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25491 Nr: 2121-24.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.C.DIAS PRADO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): H.C.DIAS PRADO ME. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTE CONTRARRAZÕES, FACE O 

RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Autos n°: 2007/108 (Código 25491)Exequente: 

Fazenda Pública EstadualExecutado: H.C. Dias Padro – Me EXECUÇÃO 

FISCALVistos em correição.Certificada a tempestividade (CPC, art. 508), 

recebo a apelação no seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, conforme 

disposto no artigo 520, caput, do CPC.Intime-se o apelado para responder, 

em 15 dias, certificando-se (CPC, arts. 508 e 518).Após, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em 48 horas, intimando-se as partes, 

grafando as nossas melhores homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 18 

de janeiro de 2016.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29279 Nr: 2705-57.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 

MINERAL-DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:PROC. FEDRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSON BIGNARDI 

- OAB:3.561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADERBAL LÚCIO MOREIRA, Cpf: 

22932380168, Rg: 317.616, Filiação: Sebastião Lúcio Moreira e Lucrécia 

Gramulha Moreira, data de nascimento: 16/06/1963, brasileiro(a), natural 

de São José do Rio Preto-SP, separado(a) judicialmente, medico/agricultor. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, APRSENTE CONTRARRAZÕES, FACE O 

RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Autos n. 150/2005.1.Diante da concordância tácita da 

exequente quanto ao bem oferecido às fls. 18/21, lavre-se o termo a que 

se refere o artigo 657 do CPC, que deverá ser subscrito pelo(a) 

executado(a), data a partir da qual correrá o prazo para 

embargos.2.Decorrido o prazo dos embargos, expeça-se mandado de 

avaliação do bem penhorado.3.Em seguida, manifestem-se as partes 

sobre a avaliação e voltem conclusos.Intime-se e se cumpra.Campo Novo 

do Parecis, 12 de setembro de 2014.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18534 Nr: 2274-28.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAIR BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINY GARCIA DUARTE 

CARVALHO - OAB:MT 6.425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DUAIR BENEDITO DA SILVA, Cpf: 

50379194104. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a parte requerida, para que, no prazo legal, apresente 

contrarrazões, face o recurso de apelação acostado aos autos.

Despacho/Decisão: Vistos etc.O fato do Executado estar em lugar 

ignorado ou que seja apenas insuficiente o endereço fornecido pelo 

Exequente não impede de ser localizado o Devedor mediante diligências 

ordinárias, como telefonemas a parentes e amigos ou outras que podem 

ser obtidas através diligências do oficial de justiça junto aos moradores da 

redondeza, etc. A circunstância, que é respaldada pela lei a permitir a 

citação ficta (editalícia), é aquela que impede a localização do Executado 

mediante referidas diligências.“Assim, não se procederá à citação por 

edital, por exemplo, mediante simples requerimento do autor, sob a 

alegação de que o endereço do réu é desconhecido. Antes disso, há 

necessidade de se esgotarem todas as tentativas de localização desse 

endereço, através de expedição de ofícios a órgãos públicos e serviços 

de cadastro de pessoas físicas, bem como através de diligências do 

próprio oficial de justiça, em prováveis endereços do réu. Somente se tudo 

isso restar infrutífero é que se procederá à medida extrema da citação por 

edital” (ANDRÉ DE LUIZI CORREIA; A Citação no Direito Processual Civil 

Brasileiro – Coleção Estudos de Direito de Processo Enrico Tullio Liebman, 

vol. 46; ed. RT, p. 144/145).Em vista disso, indefiro o pedido constante às 

fls. 12, determinando seja o Credor intimado, via de seu patrono para, no 

prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito objetivando a citação 

da empresa ora executada.Cumpra-se, providenciando o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6971 Nr: 153-32.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERALDI & PASTORE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DERALDI & PASTORE LTDA. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, APRSENTE CONTRARRAZÕES, FACE O 

RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Interposto o recurso de apelação, certifique se 

houve a apresentação das razões, se não, intime-se para apresentação, 

no prazo legal.Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Caso nas contrarrazões 

sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo1009 do CPC ou a 

apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intime-se o 

apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10950 Nr: 1071-02.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CALDERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS CALDERON, CNPJ: 

36877264000175. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTE CONTRARRAZÕES, FACE O 

RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Autos n°: 2004/610 (Código 10950)Exequente: 

UniãoExecutados: José Carlos CalderonEXECUÇÃO FISCALVistos em 

correição.Certificada a tempestividade (CPC, art. 508), recebo a apelação 

no seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, conforme disposto no artigo 

520, caput, do CPC.Intime-se o apelado para responder, em 15 dias, 

certificando-se (CPC, arts. 508 e 518).Após, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, em 48 horas, intimando-se as partes, grafando 

as nossas melhores homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 18 de janeiro de 

2016.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74724 Nr: 1977-69.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, Cpf: 

27283519882, Rg: 10435638, Filiação: Creuza Ferreira dos Santos e Joao 

dos Santos, data de nascimento: 05/09/1975, brasileiro(a), natural de 

Campo Grande-MS, convivente, mecânico agrícola, Telefone 65 9803 

1680. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENÚNCIA - No dia 14 de janeiro de 2015, por volta das 

14h30min, na Avenida Belo Horizonte, em Campo Novo do Parecis-MT, 

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS conduzia uma motocicleta Honda CG 

125, sem placa, em proveito próprio, que sabia ser produto de crime, 

oportunidade em que foi detido por policiais militares. No ocasião, MARCOS 

ANTONIO DOS SANTOS não portava o CRV ou CRLV do veículo. Assim 

agindo, MARCOS ANTONIO DOS SANTOS praticou a conduta descrita no 

artigo 180, caput, do Código Penal.

Despacho: Autos nº 1977-69.2015.811.0050 (Código 74724)Autor: 

Ministério PúblicoRéu: Marcos Antonio dos SantosVistos.Compulsando os 
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autos com a devida diligência, observo que todas as cautelas foram 

tomadas no intuito de localizar o réu e, por consequência, promover sua 

citação pessoal.No entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, 

concluindo-se, portanto, que se encontra em lugar incerto, razão porque, 

a citação ficta se impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o requerimento 

formulado pelo Ministério Público as f. 88.Proceda-se à citação via edital 

do acusado, nos termos do art. 363, §1º, do Código de Processo 

Penal.Caso o acusado não responda a ação, tampouco constitua 

advogado dentro do prazo editalício, abra-se vista ao Ministério Público 

para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, requerendo o que de 

direito.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está segregado na Cadeia 

Pública local, bem como expeçam-se ofício à Superintendência de Gestão 

Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de informar acerca de possível 

segregação do denunciado, servindo a presente como ofício.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 15 de dezembro de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78467 Nr: 4302-17.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO FIRMINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDVALDO FIRMINO DOS SANTOS, Cpf: 

06686259454, Rg: 19748221, Filiação: Maria Jose Firmino dos Santos e 

Jose Pedro dos Santos, data de nascimento: 08/04/1988, brasileiro(a), 

natural de Murici-AL, convivente, saqueiro, Telefone 65 9621 0273. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: [...] Apurou-se que, após ingerir bebida alcoólica, 

EDVALDO FIRMINO DOS SANTOS conduziu o referido veículo em via 

pública e, em dado momento, perdeu o controle do carro e envolveu-se 

num acidente de trânsito. Em razão do acidente, EDVALDO FIRMINO DOS 

SANTOS sofreu lesões corporais e foi encaminhado ao Hospital Municipal. 

Assim agindo, EDVALDO FIRMINO DOS SANTOS praticou a conduta 

descrita no artigo 306 da Lei n° 9.503/97.

Despacho: Autos nº 4302-17.2015.811.0050 (Código 78467)Autor: 

Ministério PúblicoRéu: Edvaldo Firmino dos SantosVistos.Compulsando os 

autos com a devida diligência, observo que todas as cautelas foram 

tomadas no intuito de localizar o réu e, por consequência, promover sua 

citação pessoal.No entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, 

concluindo-se, portanto, que se encontra em lugar incerto, razão porque, 

a citação ficta se impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o requerimento 

formulado pelo Ministério Público as f. 55.Proceda-se à citação via edital 

do acusado, nos termos do art. 363, §1º, do Código de Processo 

Penal.Caso o acusado não responda a ação, tampouco constitua 

advogado dentro do prazo editalício, abra-se vista ao Ministério Público 

para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, requerendo o que de 

direito.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está segregado na Cadeia 

Pública local, bem como expeçam-se ofício à Superintendência de Gestão 

Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de informar acerca de possível 

segregação do denunciado, servindo a presente como ofício.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 15 de dezembro de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80539 Nr: 1067-08.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGC, CRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSUEL CARLOS DE CAMPOS, 

brasileiro(a), convivente, autônomo, Telefone 65-9925-5054. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 2.457,86 (Dois mil e quatrocentos 

e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Conta para Depósito: {Variaveis}_tipoConta_;Corrente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30111 Nr: 164-17.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA T. ALVES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA GIOVANA LESCIUK 

PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANA T. ALVES DE ABREU, Cpf: 

59383089172, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos 

artigos 156, inciso I do Código Tributário Nacional e 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos autos, a parte 

executada satisfez a obrigação.Eventual penhora efetivada nos autos, 

fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s) ou 

rendimentos.Custas pelo executado.Transitada em julgado a sentença, 

a r q u i v e - s e  c o m  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  d e 

estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 31 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22004 Nr: 2283-53.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E SEBASTIÃO DA SILVA CONFECÇÕES, 
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EURÍPEDES SEBASTIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): E SEBASTIÃO DA SILVA CONFECÇÕES, 

CNPJ: 02640453000108, Inscrição Estadual: 131.829246 e atualmente em 

local incerto e não sabido EURÍPEDES SEBASTIÃO DA SILVA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O APELADO PARA QUE, NO PRAZO DE 15(QUINZE) 

DIAS, APRESENTE CONTRARRAZÕES, EM FACE DO RECURSO DE 

APELAÇÃO ACOSTADO NOS AUTOS

Despacho/Decisão: Código 22004Vistos, etc.1. Recebo a apelação nos 

efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 520).2. Intime-se o(a) 

apelado(a) a responder, em 15 dias, certificando-se (CPC, arts. 508 e 

518).3. A seguir, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, em 48 horas, intimando-se as partes.Intime-se e se 

cumpra.Campo Novo do Parecis, 16/10/2015.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de DireitoCódigo 66688Vistos etc.1. Diante do julgamento 

proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça às fls. 25/28, recebo a apelação 

apenas no efeito devolutivo, ante o julgamento dos embargos à execução 

(CPC, art. 520, V) .2. Intime-se o(a) apelado(a) a responder, em 15 dias, 

certificando-se (CPC, arts. 508 e 518).3. A seguir, com ou sem resposta, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em 48 horas, 

intimando-se as partes.Intimem-se e se cumpra.Campo Novo do Parecis, 

16/10/2015.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 31 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66247 Nr: 315-07.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEI SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANEI SOARES DA SILVA, Cpf: 

01947455117, Rg: 1858857-3, Filiação: Ivan Soares da Silva e Zenilda 

Gonçalves da Silva, data de nascimento: 20/05/1985, brasileiro(a), natural 

de Cristianópolis-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 322,90 (Trezentos e vinte e dois reais e 

noventa centavos), no prazo de 05 (cinco), contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de SER LAVRADA A CERTIDÃO E 

ENCAMINHADA À PROCURADORIA ESTADUAL PARA INSCRIÇÃO EM 

DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÃO FISCAL.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 31 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36294 Nr: 3083-42.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZACAM COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZACAM COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

LTDA-ME, CNPJ: 02215631000153. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 913,50 (Novecentos e treze reais e cinquenta 

centavos), no prazo de 10 (dez), contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ENCAMINHAMENTO DO DÉBITO À 

PROCURADORIA ESTADUAL PARA A DEVIDA EXECUÇÃO FISCAL.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 31 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70806 Nr: 3814-96.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNELO SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGNELO SILVA SANTOS, Cpf: 

34548530100, brasileiro(a), casado(a), guarda noturno. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos 

artigos 156, inciso I do Código Tributário Nacional e 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos autos, a parte 

executada satisfez a obrigação.Eventual penhora efetivada nos autos, 

fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s) ou 

rendimentos.Custas pelo executado.Transitada em julgado a sentença, 

a r q u i v e - s e  c o m  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  d e 

estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 31 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71127 Nr: 4101-59.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUELI DA SILVA, Cpf: 57213623168, Rg: 

9057196, Filiação: Benedito Octavio da Silva e Fidelina Souza Matos da 

Silva, data de nascimento: 18/12/1971, brasileiro(a), natural de Tangara da 

Serra-MT, convivente, Telefone 65 9921 0018. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos 

artigos 156, inciso I do Código Tributário Nacional e 924, inciso II, do Código 
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de Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos autos, a parte 

executada satisfez a obrigação.Eventual penhora efetivada nos autos, 

fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s) ou 

rendimentos.Custas pelo executado.Transitada em julgado a sentença, 

a r q u i v e - s e  c o m  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  d e 

estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 31 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34056 Nr: 823-89.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA BEATRIZ AVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRÉIA BEATRIZ AVI, Cpf: 

19412631805, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos 

artigos 156, inciso I do Código Tributário Nacional e 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos autos, a parte 

executada satisfez a obrigação.Eventual penhora efetivada nos autos, 

fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s) ou 

rendimentos.Custas pelo executado.Transitada em julgado a sentença, 

a r q u i v e - s e  c o m  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  d e 

estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 31 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61754 Nr: 2765-88.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPAÇO MULHER BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS 

LTDA, CLÁUDIA ROSILENE DE SOUZA, MARIANE LIMA SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SPAÇO MULHER BIJUTERIAS E 

ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ: 08876764000157, atualmente em local incerto 

e não sabido CLÁUDIA ROSILENE DE SOUZA, Cpf: 61461822149, Rg: 

000964843, brasileiro(a), casado(a), empresaria e atualmente em local 

incerto e não sabido MARIANE LIMA SARTOR, Cpf: 17824577805, Rg: 

170.48834, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SPAÇO MULHER BIJUTERIAS 

E ACESSÓRIOS LTDA, CLÁUDIA ROSILENE DE SOUZAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO - ICMS GARANTINDO INTEGRAL DEVIDO PELA ENTRADA 

DE MERCADORIAS NO ESTADO DO MATO GROSSO PROVENIENTES DE 

OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20129437/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/06/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 33.893,87

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29239 Nr: 2676-07.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORSO & ORSO LTDA, ZULMIR ANTONIO 

ORSO, ELISABETH MARLY CARAZZAI ORSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ORSO & ORSO LTDA, CNPJ: 

03275559000112, atualmente em local incerto e não sabido ZULMIR 

ANTONIO ORSO, Cpf: 19584032020, casado(a), comerciante e atualmente 

em local incerto e não sabido ELISABETH MARLY CARAZZAI ORSO, Cpf: 

32575629004, Rg: 9006548961, Filiação: Filomena Carazzai e Marino 

Carazzai, data de nascimento: 08/08/1957, brasileiro(a), natural de 

Erechim-RS, casado(a), comerciante, Telefone 65 3382 2795. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/10/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ORSO & ORSO LTDA, ZULMIR 

ANTONIO ORSOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de RECOLHIMENTO DO ICMS ESTIMATIVA E/OU RECOLHEU A 

MENOR ICMS, NOS PRAZOS REGULAMENTARES, LANÇADOS POR 

ESTIMATIVA., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20081403/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/12/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.811,27

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7204 Nr: 378-52.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. MULTIDISCIPLINAR SER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COOP. MULTIDISCIPLINAR SER. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA APRESENTAÇÃO 

DE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO 

AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Autos nº 2004/697(Código 7204)Exequente: Município 

de CNPExecutado: Coop. Multidisciplinar Ser Vistos.Deixo de analisar o 

pleito de f. 64-65 porque o processo já fora sentenciado conforme se vê 

às f. 45-50.Por conseguinte, considerando que a parte exequente 
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apresentou recurso de apelação às f. 51-57, intime-se a parte executada 

para apresentação de contrarrazões.Em seguida, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 16 de novembro de 2016.Cláudia 

Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 05 de fevereiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61639 Nr: 2645-45.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L S DE MELO DECORAÇÕES, LUIZ SOARES DE 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): L S DE MELO DECORAÇÕES, CNPJ: 

02738687000192 e atualmente em local incerto e não sabido LUIZ 

SOARES DE MELO, Cpf: 36191930100, Rg: 390447, Filiação: Manoel 

Soares D. Emelo e Auta Ana da Conceição, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA APRESENTAÇÃO 

DE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO 

AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Interposto o recurso de apelação, intime-se a 

parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 05 de fevereiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7328 Nr: 507-57.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFEMA COM. INS. AGRICOLA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINY GARCIA DUARTE 

CARVALHO - OAB:MT 6.425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COFEMA COM. INS. AGRICOLA LTDA.. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA APRESENTAÇÃO 

DE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO 

AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Código Vistos, etc.1.Consoante à resolução nº 

125/2010 do CNJ, a qual institui os Núcleos Permanentes De Métodos 

Consensuais De Solução De Conflitos e, diante da possibilidade de 

transigência entre as partes, remetam-se os presentes autos ao Núcleo 

de mediação desta comarca.2.Expeça-se carta-convite às partes, 

agendando a data para a sessão de mediação conforme a pauta do 

Núcleo de Mediação.3.Outrossim, comuniquem-se os advogados das 

partes, se acaso houver, através de publicação pelo DJE.4.Obtido o 

acordo entre as partes, tornem os autos para apreciação e 

homologação.Cumpra-se.Campo Novo do Parecis, 19 de setembro de 

2014.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 05 de fevereiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6963 Nr: 145-55.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO CARLOS RECHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BERNARDO CARLOS RECHE. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA APRESENTAÇÃO 

DE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO 

AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Autos nº 2004/692 (Código 6963)Exequente: Município 

de CNPExecutado: Bernardo Carlos RecheVistos.Deixo de analisar o pleito 

de f. 68-69 porque o processo já fora sentenciado conforme se vê às f. 

49-53.Por conseguinte, considerando que a parte exequente apresentou 

recurso de apelação às f. 55-61, intime-se a parte executada para 

apresentação de contrarrazões.Em seguida, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 16 de novembro de 2016.Cláudia 

Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 05 de fevereiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30237 Nr: 285-45.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI MORAIS RIBEIRO & CIA LTDA, IRNO 

STALLBAUM, VALI STALLBAUM, MILTON STALLBAUM, ELTON 

STALLBAUM, VANDERLEI MORAES RIBEIRO, VALNEI MORAIS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:OAB/MT 6.624

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALNEI MORAIS RIBEIRO & CIA LTDA, 

CNPJ: 37461522000281, atualmente em local incerto e não sabido IRNO 

STALLBAUM, Cpf: 24168513904, atualmente em local incerto e não sabido 

VALI STALLBAUM, Cpf: 34073493000, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido ELTON STALLBAUM, Cpf: 43365493034, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido VANDERLEI 

MORAES RIBEIRO, Cpf: 73269670168, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido VALNEI MORAIS RIBEIRO, Cpf: 73269689187, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido MILTON 

STALLBAUM, Cpf: 40625001168, Filiação: Vali Stallbaum, data de 

nascimento: 11/02/1970, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 301 de 621



Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA APRESENTAÇÃO 

DE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO 

AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Autos nº 2009/24 Código 30237Exequente: Fazenda 

Pública EstadualExecutado: Valnei Morais Ribeiro & Cia. Ltda. e 

outrosVistos.Interposto o recurso de apelação, certifique se houve a 

apresentação das razões, se não, intime-se para apresentação, no prazo 

legal.Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias.Caso nas contrarrazões sejam alegadas as 

matérias previstas no §1º do artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser 

recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intime-se o apelante para 

manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 16 de 

novembro de 2.017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 05 de fevereiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7226 Nr: 400-13.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO S. MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIVINO S. MARQUES. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA APRESENTAÇÃO 

DE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO 

AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Autos nº 2004/193(Código 7226)Exequente: Município 

de CNPExecutado: Divino S. MarquesVistos.Deixo de analisar o pleito de f. 

69-70 porque o processo já fora sentenciado conforme se vê às f. 

50-55.Por conseguinte, considerando que a parte exequente apresentou 

recurso de apelação às f. 56-61, intime-se a parte executada para 

apresentação de contrarrazões.Em seguida, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 16 de novembro de 2016.Cláudia 

Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 05 de fevereiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30235 Nr: 283-75.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. REGOSO NERVIS MARCENÁRIA -ME, 

LOURDES REGOSO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): L. REGOSO NERVIS MARCENÁRIA -ME, 

CNPJ: 04302825000111 e atualmente em local incerto e não sabido 

LOURDES REGOSO NEVES, Cpf: 63215306115, Filiação: Julio Arminio 

Regoso e Margarida Regoso, data de nascimento: 11/08/1947, 

brasileiro(a), natural de Erechim-RS, viuvo(a), aposentada, Telefone 

65-9911-1854. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA APRESENTAÇÃO 

DE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO 

AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Interposto o recurso de apelação e já 

apresentadas as razões, intime-se a parte apelada para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Caso nas contrarrazões 

sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo1009 do CPC ou a 

apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intime-se o 

apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 05 de fevereiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75885 Nr: 2686-07.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEILTON MALAQUIAS CORREIA, DIEGO DA 

SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONEILTON MALAQUIAS CORREIA, Cpf: 

05689259128, Rg: 2623784-9, Filiação: Idaete Jose Malaquias e Antonio 

Orlando Correia, data de nascimento: 23/03/1997, brasileiro(a), natural de 

Campo Novo do Parecis-MT, solteiro(a), repositor, Telefone 65 99640 7216 

- mae. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, 

julgo procedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia para 

o fim de condenar os réus RONEILTON MALAQUIAS CORREIA e DIEGO DA 

SILVA OLIVEIRA, acima qualificado, pela infração do artigo 157, §2º, 

incisos I, II e V, do Código Penal.Considerando o princípio constitucional da 

individualização da pena, passo a dosimetria da pena dos condenados.DO 

ACUSADO RONEILTON MALAQUIAS CORREIAA sanção relativa ao tipo 

penal descrito no artigo 157, caput, do Código Penal, varia de quatro (04) a 

dez (10) anos de reclusão e multa.1ª FASE – PENA BASEImpõe-se a 

análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim 

dispostas: a) Culpabilidade – é elevada haja vista que restou demonstrada 

a premeditação do crime, conforme declarações das vítimas; b) 

Antecedentes – para fim de antecedentes a certidão de antecedentes 

criminais que ora se faz juntar não pode ser considerado desfavorável, 

nesta fase. Ademais, saliento que o crime pelo qual gerou o PEP 81668/2ª 

Vara é posterior ao delito ocorrido no presente feito, não havendo em que 

se falar de reincidência do acusado; c) Conduta social e personalidade do 

agente – não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta 

social e a personalidade do acusado, razão pela qual referidas 

circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena; d) Motivos 

do crime – os fatores que desencadearam o crime são os comuns à 

espécie, que é a busca do lucro fácil, sem a devida contraprestação lícita, 

o que, não obstante mereça reprovação, não pode vir a prejudicar a ré na 

dosimetria da pena, sob pena de se incidir no já vituperado bis in idem. e) 

Circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado; f) 

consequências do crime – são as normais do tipo; g) Comportamento da 

vítima – as vítimas não incentivaram nem facilitaram a ação delituosa. 

Diante da circunstância judicial desfavorável – culpabilidade - na primeira 

fase de aplicação da pena, tenho por bem em fixar a pena-base acima do 

mínimo legal, em cinco (05) anos de reclusão e ao pagamento de trinta (30) 
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dias-multa.2ª FASE – ATENUANTES E AGRAVANTESNão há qualquer 

circunstância agravante a ser considerada.Por outro lado, presente se faz 

a atenuante genérica inserta no artigo 65, inciso I, do Código Penal, tendo 

em vista que a acusada era menor de 21 (vinte e um) anos na data do 

fato. Vale dizer, por ter nascido em 23/03/1997, em 08/05/2015 possuía 18 

anos de idade, razão pela qual tenho por bem atenuar a pena em três (03) 

meses, tornando-a, nesta fase provisória, em quatro (04) anos e nove 

(09) meses de reclusão e ao pagamento de vinte (20) dias-multa.3ª FASE 

– CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃOA despeito do concurso de 

causas de aumento, aumento-a em 5/12 avos, utilizando o critério 

aritmético, em decorrência das três causas de aumento (CP, art. 157, § 2º, 

I, II e V), conforme já delineado por ocasião da fundamentação.Perfaz-se, 

pois, a pena de seis (06) anos, oito (08) meses e vinte e dois (22) dias de 

reclusão e ao pagamento de vinte e oito (28) dias-multa a qual torno 

definitiva ante a ausência de outras circunstâncias e causas 

modificadoras a levar a efeito.DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENANos 

termos do artigo 33, parágrafo 2°, alínea ‘b’, do Código Penal, estabeleço o 

regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade.DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO Deixo de efetuar a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por 

entender que o acusado não preenche os requisitos do artigo 44, do 

Código Penal. Em especial, a pena aplicada ter sido superior a quatro anos 

e por ter o delito sido praticado mediante grave ameaça. DO 

SURSISQuanto ao sursis (CP, art. 77), não vislumbro a possibilidade de 

aplicá-lo, tendo em vista a pena cominada, a qual não se enquadra ao 

preceito do art. 77, do CP, que prevê a suspensão da execução da pena 

privativa de liberdade quando a sanção aplicada não for superior a 02 

(dois) anos.DA PENA DE MULTAAtenta a situação econômica da 

condenada, fixo-lhe o valor do dia multa em um trigésimo (1/30) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, atualizado na data da execução.DA 

PENA FINALCondeno o réu Roneilton Malaquias Correia, acima qualificado, 

pela infração do artigo 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal, a qual 

fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em seis (06) anos, 

oito (08) meses e vinte e dois (22) dias de reclusão e ao pagamento de 

vinte e oito (28) dias-multa, à razão de um 1/30 do maior salário mínimo 

mensal vigente na época dos fatos, a ser cumprida inicialmente no regime 

semiaberto.[...]DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS:Certificado o trânsito em 

julgado, cumpra-se conforme determinado a seguir: 1. Lancem os nomes 

dos réus no rol dos culpados nos termos do item 7.14.4 da CNGC;2. 

Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito 

em julgado da sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de 

identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de 

pena instruindo-a conforme determina a Lei de Execuções Penais e a 

CNGC.5. Após, encaminhe a guia respectiva ao Juízo de Execuções 

Penais competente.Após as formalidades e baixas necessárias, 

arquive-se.Publique-se.Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alipio Luiz Ribeiro de 

Andrade Filho, digitei.

Campo Novo do Parecis, 07 de fevereiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140386 Nr: 557-21.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lúcia Camargo Pupin, José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronimárcio Naves - 

OAB:6.228/MT

 Autos nº 557-21.2018.811.0051 - 140386

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para 

que digam sobre eventual sujeição do crédito consignado nesta carta 

precatória à ação de recuperação judicial intentada pelo Requerido.

Em seguida, JUNTE-SE cópia da manifestação da Parte nos autos da 

aludida ação de recuperação judicial, a fim de que seja analisado o pedido 

de apreensão, quer em razão de eventual sujeição do crédito à 

recuperação, quer em face de suposta essencialidade dos bens da 

garantia.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140529 Nr: 623-98.2018.811.0051

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laerte Brasileiro de Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Wagner França Tannure, Izanete 

Astutt Tannure

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que, em pretendendo o processamento do presente 

incidente, e no prazo de quinze dias, emende a inicial, indicando as 

hipóteses de abuso porventura praticadas pelos Requeridos.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 15 

de fevereiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81666 Nr: 1633-22.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANDERSON DIEGO DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, tendo em vista que o endereço 

informado via SIEL é o mesmo constante da Carta Precatória devolvida, 

impulsiono os presentes autos, para intimação da parte autora, no prazo 

de 15(quinze) dias, requerer o que entender de direito, nos termos da 

decisão de fls. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123978 Nr: 2883-85.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerci de Oliveira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Dorácio Mendes - 

OAB:136.709 SP, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2883-85.2017.811.0051 - 123978

Cumprimento Provisório de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Nerci de Oliveira Borges, devidamente qualificada, ajuizou o presente 

cumprimento provisório de sentença em face de Banco do Brasil S.A., 

visando à antecipação dos atos expropriatórios necessários à satisfação 

do direito já reconhecido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.
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Intimada a proceder à emenda da inicial, a Exequente informou a prolação 

de decisão monocrática que, em relação aos autos do Recurso Especial 

1.319.232/DF, concedeu efeito suspensivo aos embargos de divergência 

opostos pela União.

É o relato do necessário. Decido.

A manifestação da Exequente revelou que, depois do ajuizamento do 

presente cumprimento provisório de sentença, prolatou-se decisão 

monocrática a conceder efetio suspensivo aos embargos de divergência 

opostos pela União.

Consequentemente, não se atende à regra do art. 520 do NCPC, a admitir o 

cumprimento provisório apenas na hipótese de sentença impugnada por 

recurso “desprovido de efeito suspensivo”.

Assim, DECLARO extinto o presente cumprimento provisório de sentença.

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça, isentando a Exequente do 

pagamento das custas processuais. Sem honorários, vez que a Parte 

contrária jamais integrou a presente relação processual.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137043 Nr: 9316-08.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira Magalhães Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/03/2018, às 17h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140119 Nr: 409-10.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIC Comércio Atacadista de Algodão LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 409-10.2018.811.0051 - 140119

Monitória

Despacho.

Vistos etc.

CITE-SE a Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, em 

reconhecendo a existência da dívida descrita em título monitório, promova 

o pagamento correspondente, acrescido de honorários advocatícios 

equivalentes a 5% do valor atribuído à causa, caso em que ficará isento 

do pagamento das custas processuais.

 A Requerida poderá, ainda, reconhecer o crédito e requerer o 

parcelamento da dívida, das custas e dos honorários advocatícios, 

mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o remanescente em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescido de correção monetária e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, do NCPC).

Alternativamente, pretendendo discutir a existência da dívida ou seu 

montante, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, a Requerida poderá opor 

embargos, que suspenderão a eficácia do mandado monitório (art. 702 e § 

4º do NCPC).

Não cumprido o mandado monitório, nem opostos embargos, será 

constituído de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, 

§ 2º, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127479 Nr: 4493-88.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yara Brasil Fertilizantes S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4493-88.2017.811.0051 - 127479

Embargos

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista o deferimento do pedido de processamento da 

recuperação judicial feito por Antônio Carlos Felito – reconhecido até 

mesmo pela Embargada nos autos da Execução 815-02.2016.811.0051, 

Código 104582 – impõe-se o sobrestamento assim da ação expropriatória 

como dos presentes embargos.

Assim, DETERMINO a suspensão do feito, até que se resolva sobre o 

crédito da Embargada/Exequente, quer pela sujeição dele ao plano de 

recuperação, quer pela decretação da quebra.

 PROCEDA-SE, então, ao apensamento destes autos aos da aludida 

execução.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136545 Nr: 9047-66.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Francisca Marinho Montenegro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/03/2018, às 09h40min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137004 Nr: 9294-47.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Henrique Santos Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/03/2018, às 16h40min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137046 Nr: 9319-60.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Cezar Messias Pils

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 
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Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/03/2018, às 17h20min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138402 Nr: 9996-90.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joneci Francisco da Anunciação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 08/03/2018, às 13h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139616 Nr: 105-11.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Álvaro Campos N. 

Ribeiro - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 105-11.2018.811.0051 - 139616

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Comprovada a mora da Requerida por meio de notificação extrajudicial, 

DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da garantia, assim 

como de seus documentos, com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do 

NCPC.

NOMEIO o Procurador do Requerente como depositário do bem da 

garantia, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.

CITE-SE a Requerida para que, caso pretenda a restituição do bem, pague 

a integralidade da dívida, acrescida de honorários advocatícios arbitrados 

em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir da execução da liminar.

A Requerida poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 

1.321.052/MG).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140308 Nr: 515-69.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Baldo Gaspar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocele Lis Kirschner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 515-69.2018.811.0051 - 140308 (...) Decido.Assim, RECEBO os 

embargos opostos por João Paulo Baldo Gaspar em face de Jocele Lis 

Kirschner.DEIXO de conferir efeito suspensivo aos embargos, pois que, à 

ausência de penhora, e também à falta de descrição de perigo concreto 

de lesão, não se atende aos já mencionados dispositivos legais.A fim de 

bem assegurar o atendimento à diretriz da não suspensão do feito, 

DETERMINO o desapensamento dos autos, assim permitindo o livre trâmite 

da execução. Na capa da execução, porém, ANOTE-SE a existência dos 

presentes embargos, destacando-se seu número e código.DEFIRO, por 

outro lado, o pedido de assistência judiciária.CITE-SE o Embargado para 

que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

resposta.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140341 Nr: 533-90.2018.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcisio Schroeter, Dilma Martins Schroeter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 533-90.2018.811.0051 - 140341 (...) Decido.Assim, DESIGNO 

audiência de justificação para o dia 19 de abril de 2018, às 13:30 horas de 

Mato Grosso.INTIMEM-SE os Requerentes, na pessoa de seus ilustres 

Procuradores, a fim de que compareçam devidamente acompanhados das 

testemunhas que possam comprovar o mencionado esbulho.CITE-SE o 

Requerido, pessoalmente, para que, querendo, compareça à audiência 

acompanhado de seu Procurador, para participar da oitiva das 

testemunhas apresentadas pela Parte contrária. No mandado, 

CONSIGNE-SE a abertura do prazo para contestação a partir da decisão 

que, prolatada em audiência, resolver sobre o pedido 

possessório.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136775 Nr: 9171-49.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uilliam Ferreira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/03/2018, às 16h20min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136159 Nr: 8839-82.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:2464

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137573 Nr: 9586-32.2017.811.0051

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 305 de 621



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Zanuso Forti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 07/03/2018, às 08h40min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137574 Nr: 9587-17.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurélio Elias Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 07/03/2018, às 09h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136621 Nr: 9087-48.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellinton Livramento Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/03/2018, às 10h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136677 Nr: 9126-45.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivânia Guimarães Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/03/2018, às 16h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137786 Nr: 9714-52.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oledir Pavan de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 08/03/2018, às 08h20min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141455 Nr: 1036-14.2018.811.0051

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igreja Nova Aliança de Londrina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2.º Serviço Notarial e Registral Nesken

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS CABULON - 

OAB:38226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar aduzido pelo 

Impetrante.NOTIFIQUE-SE a Autoridade Impetrada a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias, na forma 

do art. 7º, I, da Lei 12.016/09.Em sendo apresentados novos documentos, 

INTIME-SE o Impetrante, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que 

sobre eles se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.Após, ABRA-SE vista 

dos autos ao nobre Promotor de Justiça, para que aponha seu parecer no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 12 da Lei 12.016/09.Por fim, 

CONCLUSOS, para sentença.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.De Campo Verde/MT, 15 de fevereiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117557 Nr: 6140-55.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Givaldo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6140-55.2016.811.0051 – 117557

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129811 Nr: 5638-82.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Cadore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132807 Nr: 7320-72.2017.811.0051
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Oliveira Lucen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/03/2018, às 08h20min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136522 Nr: 9036-37.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giuseomar Gonçalves da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/03/2018, às 09h20min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136589 Nr: 9072-79.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Cristina Gomes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9072-79.2017.811.0051 - 136589ExecuçãoDespacho.Vistos 

etc.Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, confirmou-se o pagamento 

indicado pelo Exequente.Assim, CITE-SE a Executada para que pague a 

dívida exequenda no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do NCPC) ou para 

que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se à execução por 

meio de embargos.Alternativamente, a Executada poderá reconhecer o 

crédito e requerer o parcelamento da dívida, das custas e dos honorários 

advocatícios, mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o 

remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescido de correção 

monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do 

NCPC).FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, reduzidos à metade em caso de pronto pagamento, 

conforme previsão do art. 827, § 1º, do NCPC.Não havendo pagamento no 

prazo mencionado, DETERMINO sejam penhorados e avaliados tantos 

bens quantos forem suficientes ao pagamento da dívida, na forma do art. 

829, §§ 1º e 2º, do NCPC. O Sr. Oficial de Justiça deverá avaliar os bens 

penhorados e apor, já no auto de penhora, o valor respectivo, salvo se a 

diligência depender de conhecimentos técnicos específicos, nos termos 

do art. 870, parágrafo único, do NCPC.Da penhora, a Parte devedora 

deverá ser intimada preferencialmente quando do cumprimento do 

mandado (art. 841, § 3º, do NCPC). Se assim se revelar impossível, a Parte 

deverá ser intimada na pessoa de seu Procurador ou, caso não tenha 

representação nos autos, pelo correio (art. 841, §§1º e 2º, do NCPC). Em 

todas as hipóteses, a penhora de bem imóvel ou de direito real sobre 

imóvel deverá também ser comunicada ao cônjuge da Parte executada 

(art. 842 do NCPC). Não sendo possível a penhora, INTIME-SE a Parte 

credora, na pessoa de seu Procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens disponíveis da devedora ou para que solicite as 

diligências que entender necessárias, sob pena de suspensão do feito 

(art. 921, III, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137808 Nr: 9725-81.2017.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca Alicrim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 08/03/2018, às 08h40min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140305 Nr: 513-02.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Carlos de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 513-02.2018.811.0051 - 140305

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 No mais, embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.

POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de alteração 

dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC).

Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141229 Nr: 937-44.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Cimadom, Antonio Francisco Cimadon, 

Isabel Zanzari Cimadon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 937-44.018.811.0051 - 141229

Monitória

Despacho.

Vistos etc.

CITEM-SE os Requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, em 

reconhecendo a existência da dívida descrita em título monitório, promova 

o pagamento correspondente, acrescido de honorários advocatícios 
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equivalentes a 5% do valor atribuído à causa, caso em que ficará isenta 

do pagamento das custas processuais.

 Os Requeridos poderá, ainda, reconhecer o crédito e requerer o 

parcelamento da dívida, das custas e dos honorários advocatícios, 

mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o remanescente em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescido de correção monetária e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, do NCPC).

Alternativamente, pretendendo discutir a existência da dívida ou seu 

montante, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, os Requeridos poderão 

opor embargos, que suspenderão a eficácia do mandado monitório (art. 

702 e § 4º do NCPC).

Não cumprido o mandado monitório, nem opostos embargos, será 

constituído de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, 

§ 2º, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98839 Nr: 3686-39.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE MARQUES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Autos n° 3686-39.2015.811.0051 - 98839

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

CITE-SE a Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

depósito integral da dívida, acrescida das custas processuais 

eventualmente adiantadas, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do 

valor da condenação, sem prejuízo de permitir o início dos atos 

expropriatórios, com honorários advocatícios correspondentes a 10% 

(dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para depósito, 

independentemente de nova notificação, para interposição de impugnação, 

notadamente para a compensação de eventuais bonificações já pagas ao 

Exequente.

Não havendo o depósito da dívida, nem a interposição de impugnação, 

OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando a habilitação do crédito do Exequente, acrescido de honorários 

advocatícios, nos autos da Ação Civil Pública 0800224-44.2013.801.0001.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107455 Nr: 1711-45.2016.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdAFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos em correição.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127782 Nr: 4634-10.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bio Soja Indústrias Químicas e Biológicas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo Matsui

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185631

 Autos n° 4634-10.2017.811.0051 - 127782ExecuçãoDespacho.Vistos 

etc.Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, confirmou-se o pagamento 

indicado pelo Exequente.Assim, CITE-SE o Executado para que pague a 

dívida exequenda no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do NCPC) ou para 

que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se à execução por 

meio de embargos.Alternativamente, o Executado poderá reconhecer o 

crédito e requerer o parcelamento da dívida, das custas e dos honorários 

advocatícios, mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o 

remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescido de correção 

monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do 

NCPC).FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, reduzidos à metade em caso de pronto pagamento, 

conforme previsão do art. 827, § 1º, do NCPC.Não havendo pagamento no 

prazo mencionado, DETERMINO sejam penhorados e avaliados tantos 

bens quantos forem suficientes ao pagamento da dívida, na forma do art. 

829, §§ 1º e 2º, do NCPC. O Sr. Oficial de Justiça deverá avaliar os bens 

penhorados e apor, já no auto de penhora, o valor respectivo, salvo se a 

diligência depender de conhecimentos técnicos específicos, nos termos 

do art. 870, parágrafo único, do NCPC.Da penhora, a Parte devedora 

deverá ser intimada preferencialmente quando do cumprimento do 

mandado (art. 841, § 3º, do NCPC). Se assim se revelar impossível, a Parte 

deverá ser intimada na pessoa de seu Procurador ou, caso não tenha 

representação nos autos, pelo correio (art. 841, §§1º e 2º, do NCPC). Em 

todas as hipóteses, a penhora de bem imóvel ou de direito real sobre 

imóvel deverá também ser comunicada ao cônjuge da Parte executada 

(art. 842 do NCPC). Não sendo possível a penhora, INTIME-SE a Parte 

credora, na pessoa de seu Procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens disponíveis da devedora ou para que solicite as 

diligências que entender necessárias, sob pena de suspensão do feito 

(art. 921, III, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137571 Nr: 9584-62.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliel Constâncio Lopes Ferreira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 07/03/2018, às 08h20min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138444 Nr: 10017-66.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valci Moreira Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 08/03/2018, às 13h40min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139306 Nr: 10567-61.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Generosa Emilia da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/03/2018, às 09h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139690 Nr: 160-59.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Bueno de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido 

antecipatório feito pelo Requerente.Embora os princípios constitucionais 

direcionadores de todo processo judicial assim já recomendassem, o Novo 

Código de Processo Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a 

fase do saneamento e da organização do processo como o momento 

adequado para eventual inversão do ônus da prova.POSTERGO para o 

saneador, portanto, a análise do pedido de alteração dos encargos 

probatórios, embasada, evidentemente, não só na legislação consumerista 

(art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual diploma processual (art. 373 

do NCPC).CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o Requerente – esta só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o Requerido poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 09 de fevereiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140470 Nr: 594-48.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado-Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.S Agronegócio Ltda-ME, Cloves Conceição 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 594-48.2018.811.0051 - 140470ExecuçãoDespacho.Vistos 

etc.CITEM-SE os Executados para que paguem a dívida exequenda no 

prazo de 03 (três) dias (art. 829 do NCPC) ou para que, querendo, e no 

prazo de 15 (quinze) dias, oponham-se à execução por meio de 

embargos.Alternativamente, os Executados poderão reconhecer o crédito 

e requerer o parcelamento da dívida, das custas e dos honorários 

advocatícios, mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o 

remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescido de correção 

monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do 

NCPC).FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, reduzidos à metade em caso de pronto pagamento, 

conforme previsão do art. 827, § 1º, do NCPC.Não havendo pagamento, 

DETERMINO que sejam penhorados e avaliados os bens indicados pela 

Exequente. O Sr. Oficial de Justiça deverá avaliar os bens penhorados e 

apor, já no auto de penhora, o valor respectivo, salvo se a diligência 

depender de conhecimentos técnicos específicos, nos termos do art. 870, 

parágrafo único, do NCPC.Da penhora, a Parte devedora e eventual 

cônjuge deverão ser intimados preferencialmente quando do cumprimento 

do mandado (art. 841, § 3º, do NCPC). Se assim se revelar impossível, a 

Parte deverá ser intimada na pessoa de seu Procurador ou, caso não 

tenha representação nos autos, pelo correio (art. 841, §§1º e 2º, do 

NCPC). Caberá à Exequente providenciar a averbação da penhora na 

matrícula do imóvel, para presunção absoluta de conhecimento por 

terceiros, conforme previsão do art. 844, do NCPC.Encerrada a penhora, 

INTIME-SE a Exequente para que se manifeste quanto ao seu interesse na 

adjudicação ou na alienação particular do bem penhorado. Não sendo 

possível a penhora, INTIME-SE a Parte credora, na pessoa de seu 

Procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens 

disponíveis da devedora ou para que solicite as diligências que entender 

necessárias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, III, do NCPC). ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140511 Nr: 612-69.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ferreira Ciciliato, Joselito Barrachi 

Marzinotti, Nubia Maria Gonçalves Pereira Marzinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6612-69.20.811.0051 - 140511

Execução

Despacho.

Vistos etc.

CITEM-SE os Executados para que paguem a dívida exequenda no prazo 

de 03 (três) dias (art. 829 do NCPC) ou para que, querendo, e no prazo de 

15 (quinze) dias, oponham-se à execução por meio de embargos.

Alternativamente, os Executados poderão reconhecer o crédito e requerer 

o parcelamento da dívida, das custas e dos honorários advocatícios, 

mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o remanescente em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescido de correção monetária e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do NCPC).

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, reduzidos à metade em caso de pronto pagamento, conforme 

previsão do art. 827, § 1º, do NCPC.

Não havendo pagamento, DETERMINO que sejam penhorados e avaliados 

o bem indicado na cédula firmado pelos Executados. O Sr. Oficial de 

Justiça deverá avaliar os bens penhorados e apor, já no auto de penhora, 

o valor respectivo, salvo se a diligência depender de conhecimentos 

técnicos específicos, nos termos do art. 870, parágrafo único, do NCPC.
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Da penhora, a Parte devedora e eventual cônjuge deverão ser intimados 

preferencialmente quando do cumprimento do mandado (art. 841, § 3º, do 

NCPC). Se assim se revelar impossível, a Parte deverá ser intimada na 

pessoa de seu Procurador ou, caso não tenha representação nos autos, 

pelo correio (art. 841, §§1º e 2º, do NCPC).

 Encerrada a penhora, INTIME-SE a Exequente para que se manifeste 

quanto ao seu interesse na adjudicação ou na alienação particular do bem 

penhorado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140811 Nr: 755-58.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraná Escritório Contabil S/C Ltda - ME, 

Leandro Cezar Bitencourt, Elaine Aparecida Ramalho Bitencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 755-58.2018.811.0051 - 140811

Execução

Despacho.

Vistos etc.

CITEM-SE os Executados para que paguem a dívida exequenda no prazo 

de 03 (três) dias (art. 829 do NCPC) ou para que, querendo, e no prazo de 

15 (quinze) dias, oponham-se à execução por meio de embargos.

Alternativamente, os Executados poderão reconhecer o crédito e requerer 

o parcelamento da dívida, das custas e dos honorários advocatícios, 

mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o remanescente em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescido de correção monetária e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do NCPC).

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, reduzidos à metade em caso de pronto pagamento, conforme 

previsão do art. 827, § 1º, do NCPC.

Não havendo pagamento, DETERMINO que sejam penhorados e avaliados 

o bem indicado na cédula de crédito firmada pelos Executados. O Sr. 

Oficial de Justiça deverá avaliar os bens penhorados e apor, já no auto de 

penhora, o valor respectivo, salvo se a diligência depender de 

conhecimentos técnicos específicos, nos termos do art. 870, parágrafo 

único, do NCPC.

Da penhora, a Parte devedora e eventual cônjuge deverão ser intimados 

preferencialmente quando do cumprimento do mandado (art. 841, § 3º, do 

NCPC). Se assim se revelar impossível, a Parte deverá ser intimada na 

pessoa de seu Procurador ou, caso não tenha representação nos autos, 

pelo correio (art. 841, §§1º e 2º, do NCPC).

 Caberá ao Exequente providenciar a averbação da penhora na matrícula 

do imóvel, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

conforme previsão do art. 844, do NCPC.

Encerrada a penhora, INTIME-SE o Exequente para que se manifeste 

quanto ao seu interesse na adjudicação ou na alienação particular do bem 

penhorado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140825 Nr: 765-05.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N.H. Transportes Ltda, Rubens Tonsis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Eberhard - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 765-05.2018.811.0051 - 140825

Indenizatória

 Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

recolhimento das custas necessárias ao recebimento e processamento da 

presente ação.

Na inércia dos Procuradores, INTIME-SE a Parte, pessoalmente, para que 

supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140899 Nr: 799-77.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides Dias Pietra Catella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 303 do NCPC, DEFIRO o pedido 

antecipatório feito pela Requerente para determinar que a Requerida 

proceda à imediata baixa do gravame referente à cédula de crédito 

bancário nº. 081732930.INTIME-SE a Requerida, a fim de que dê 

cumprimento à presente ordem judicial, sob pena de imposição de multa, a 

ser oportunamente arbitrada em caso de desatendimento.CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça.Cumpra-se. Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 09 de fevereiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138445 Nr: 10018-51.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Marcilio Magalhães Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente CRISTIANO MARCILIO 

MAGALHÃES SILVA, na audiência de tentativa de conciliação designada 

para o dia 09/03/2018, às 09h00min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138446 Nr: 10019-36.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Beatriz Magalhães Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente BEATRIZ 

MAGALHÃES BRITO, na audiência de tentativa de conciliação designada 

para o dia 09/03/2018, às 08h40min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 3011 Nr: 134-57.2001.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Fernando da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, NINO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz do Espirito Santo 

Brandolini - OAB:6.746/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Jõao Luiz do Espirito 

Santo Brandolini, para devolução dos autos nº 134-57.2001.811.0051, 

Protocolo 3011, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74714 Nr: 3712-42.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nalzira Teixeira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca 

dos Embargos de Declaração de fls. 294. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138450 Nr: 10022-88.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Cezar Vital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente NILTON CEZAR 

VITAL, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

09/03/2018, às 08h20min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 139000 Nr: 10351-03.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamir Duarte de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente JAMIR DUARTE DE 

SOUZA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

08/03/2018, às 17h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 28479 Nr: 2582-22.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Braulio Richard Viegas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 INTIMO as partes do retorno dos autos cientificando-as que se nada for 

requerido no prazo de cinco dias o processo será arquivado. É o que me 

cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 34359 Nr: 898-91.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCL, SACCL, FCCL, SCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josival José dos Santos - 

OAB:11.669-B, Valdomiro de Moraes Siqueira - OAB:3575/B-MT

 INTIMO as partes para manifestarem-se no prazo de 15 dias acerca da 

cota do Ministério Público juntada às folhas193/194, conforme despacho 

de folha 195.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138598 Nr: 10106-89.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welter Silva de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente WELTER SILVA DE 

JESUS, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

08/03/2018, às 17h40min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 120479 Nr: 1394-13.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pleito do autor, no sentido de determinar a 

restrição de circulação do bem descrito na inicial pelo sistema RENAJUD. 

No mais, INTIME-SE a parte requerente para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifeste-se sobre a possibilidade de conversão da ação de busca e 

apreensão em execução, consoante preconiza o artigo 4º do Decreto Lei 

nº 911/69 ou requeira o que entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde – MT, 15 de fevereiro de 

2018. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137047 Nr: 9320-45.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Oliveira Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente EDUARDO OLIVEIRA 

BRANDÃO, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

09/03/2018, às 14h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140834 Nr: 768-57.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo dos Santos Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, 

do NCPC) sob pena de indeferimento, com fulcro no art. 321 , parágrafo 

único, do novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136366 Nr: 8947-14.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Sabino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente CARLA SABINO DA 

SILVA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

09/03/2018, às 15h40min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 103996 Nr: 702-48.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa de Freitas Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Card Administradora de Cartão de 

Crédito Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio José de Alencar - 

OAB:92.798/MG

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de débito c/c cancelamento de inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito c/c indenização por danos morais com 

pedido de liminar “inaudita altera parte” em antecipação parcial de tutela, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, para DECLARAR inexistente o 

débito discutido na presente ação, no valor de R$ 149,29 (cento e 

quarenta e nove reais e vinte e nove centavos) e CONDENAR a requerida 

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA ao 

pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, 

a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inscrição 

indevida.Por conseguinte, torno SUBSISTENTE a liminar anteriormente 

deferida.CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor 

da condenação, com fulcro do art. 85, §2º do NCPC.Publique-se e 

Intimem-se.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE.Campo Verde, 15 de 

fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 103999 Nr: 704-18.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Luiz Marchetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do NCPC, a fim de DECLARAR integralmente quitado o 

contrato de arrendamento mercantil de nº 82602-000000034209700 

entabulado entre as partes, bem como CONDENAR o BANCO 

ITAULEASING DE ARRENDIMENTO MERCANTIL S.A na obrigação de fazer 

consistente na baixa do gravame sobre o veículo descrito na inicial e a 

transferência do mesmo ao autor.CONDENO, ainda, a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro do art. 85, §2º do 

NCPC.PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SECERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE 

eventuais custas pendentes, intimando-se para o pagamento as partes 

sucumbentes, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, 

após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos 

termos da CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde - MT, 15 de fevereiro de 2018. MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 86772 Nr: 4459-21.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL VIANA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Domingos da 

Silva - OAB:4907B/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e declaro 

EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte 

requerente, ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §§2º, incisos I à IV, do NCPC.Publique-se 

e intimem-se. Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Campo Verde, 16 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 122691 Nr: 2312-17.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joares Jose Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:13.333, Daniel França Silva - OAB:24214

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral com pedido 

de liminar, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, para DECLARAR 

inexistente o débito discutido nestes autos e CONDENAR a parte requerida 

ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, 

a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inscrição 

indevida.Torno DEFINITIVA a tutela deferida nos autos. CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro 

do art. 85, §2º do NCPC.PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.CERTIFIQUE-SE e 

CALCULEM-SE eventuais custas pendentes, intimando-se para o 

pagamento as partes sucumbentes, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não 

sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou 

EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT.Com o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde – MT, 16 de 

fevereiro de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 124617 Nr: 3182-62.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENIRA DE FATIMA DA SILVA BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:10698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do novo CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e declaro EXTINTO o processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.CONDENO a requerente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do NCPC), contudo suspendo 

sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro 98, § 3º, do 

NCPC, dada a concessão de justiça gratuita.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.Campo Verde, 15 de fevereiro de 

2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138954 Nr: 10324-20.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Washington da Silva Nakano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscilla Gonçalves Candido Nakano, Pedro 

Gonçalves Candido Nakano, Rebeca Ayumi Candido Nakano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DECIDO:a)INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.b) CITEM-SE os 

requeridos, com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareçam à audiência designada, 

acompanhados de advogado ou Defensor Público, atentando-se para o 

teor do § 2º do art. 695 do NCPC, devendo o mandado conter apenas os 

dados necessários à aludida audiência e estar desacompanhado de cópia 

da petição inicial, nos termos do § 1º do art. 695 do NCPC. c.1) 

CONSIGNE-SE, também, ser assegurado aos réus a consulta do conteúdo 

do processo a qualquer tempo (art. 695, § 1º, NCPC).c.2) REGISTRE-SE, 

ainda, que se a autocomposição restar infrutífera, a parte requerida 

poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344, do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o 

disposto no art. 341 do NCPC.d) INTIME-SE a parte autora para 

comparecer a audiência designada.e) DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita.f) PROCESSE-SE em segredo de justiça, consoante estabelece o 

artigo 189, II, NCPC.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 86986 Nr: 4562-28.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Mendes Miranda de 

Britto - OAB:20.189-A/MT, Mayara Bendô Lechuga Goulart - 

OAB:20191/A, Nayara Martins Vilalba - OAB:20.190-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo Código de 

Processo Civil, para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de:a) 

R$ 600,00 (seiscentos reais), de indenização por DANOS MATERIAIS, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a 

citação, e correção monetária pelo INPC, a contar a data dos respectivos 

gastos, a teor da súmula 43 do STJ.b) R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título 

de indenização por DANOS MORAIS, valor que deverá a ser corrigido 

monetariamente, pelo INPC, partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do 

STJ, acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 

do art. 85, §2º do NCPC.PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.CERTIFIQUE-SE e 

CALCULEM-SE eventuais custas pendentes, intimando-se para o 

pagamento as partes sucumbentes, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não 

sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou 

EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT.Com o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde – MT, 16 de 

fevereiro de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 95268 Nr: 2439-23.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor de Oliveira Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17.826A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

Código de Processo Civil, tão somente para CONDENAR à requerida 

TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO MT) na obrigação de reestabelecer os 

serviços telefônicos da linha da qual o autor é titular.Em vista da 

sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2.º c/c art. 86, paragrafo 

único, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de 50% das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, ficando os 50% restantes a cargo da parte requerente. 

Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com 

fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a concessão de justiça gratuita 
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ao próprio.REGISTRE-SE. INTIME-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE 

eventuais custas pendentes, intimando-se para o pagamento a parte 

sucumbente, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, 

após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos 

termos da CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde – MT, 16 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-42.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI FUHR 05837897909 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERCI CAMARGO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, informar o atual endereço do requerido, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-86.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALIETE LANGNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT0020725A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo as partes, na pessoa de seus procuradores, para comparecer à 

Audiência de Conciliação designada para o dia 03/04/2018, às 16:00 na 

sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde – MT, com as 

advertências de praxe.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010317-23.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA CAROLINY LINO DE AGUERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010317-23.201.8.11.0051 Despacho. Na forma do artigo 513, § 

2º, do NCPC, intimem-se os(as) executados(as) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague(m) o valor do débito, conforme pedido de ID 5584048. 

Ficam as partes executadas advertidas de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 17 de janeiro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57815 Nr: 2852-68.2016.811.0029

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervani Daniel Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVALINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catia Simone Branco 

Andreatta - OAB:16720 PR

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2852-68.2016.811.0029 código 57815

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Gervani Daniel Ferreira

PARTE REQUERIDA: DURVALINO FERREIRA

INTIMANDO(A, S): PARTES E TERCEIROS E INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/11/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E TERCEIROS INTERESSADOS, 

dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Autos nº. 2852-68.2016.811.0029 (57815) Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Interdição promovida por Gervani Daniel Ferreira, 

através da Defensoria Pública, requerendo a interdição de Durvalino 

Ferreira. O Requerente alega conforme atestado médico incluso, que o 

interditando é portador de doença mental, sendo certo que o mesmo 

carece de acompanhamento diuturno e necessita de cuidados especiais e 

não tem capacidade laborativa, tampouco discernimento para os atos da 

vida civil. Diante disto, requer a interdição do Requerido, para que pleiteie o 

benefício previdenciário a que faz jus. Instruiu a inicial com documentos de 

fls. 09/18. Atestado apresentado às fls. 15, no qual se constatou que o 

Requerido é portador de deficiência mental grave e permanente, razão 

pela qual se solicita o deferimento da interdição. Realizado interrogatório 

às fls. 26, verificou-se o comprometimento de saúde do interditando, bem 

como vislumbrando-se que este não dispõe do necessário discernimento 

para os atos da vida civil. A curadora nomeada Dra. Cátia Simone Branco 

Andreatta, manifestou-se pela procedência da interdição (fls. 33/34). É o 

breve relatório. Fundamento. Decido. No caso em tela, verifico que o 

interrogatório (fls. 26) e o receituário (fls. 15) deixam evidente que o 

Interditando sofre de transtorno mental, acarretando em uma incapacidade 

absoluta e permanente para gerir os atos da vida civil. Com efeito, diante 

da comprovação das necessidades especiais do Interditando nos autos, 

constato que o mesmo deve ser interditado. Leciona o eminente 

doutrinador Alexandre Freitas Câmara que “a interdição é, pois, a via 

processual adequada para, reconhecendo-se a incapacidade, instituir-se 

a curatela do interdito”. Garante-se, desta forma, com mais eficácia, a 

proteção do deficiente físico ou mental, criando mecanismos que coíbam 

risco de violência a sua pessoa. Compulsando detidamente os autos, 

verifico que a interdição deve ser decretada, nos termos do artigo 1.767, 

incisos I, II e III do Código Civil, uma vez que consta nos autos, 

documentação probatória suficiente, que comprovam a anomalia física e 

psíquica, não apresentando o interditando condições físicas e mentais 

necessárias para efetuar qualquer atividade laborativa, ou gerenciar seus 

atos na vida civil. Posto isso, e considerando tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, em razão da incapacidade de 
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Durvalino Ferreira, declarando-o absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso II, 

cumulado com o artigo 1767, incisos I e III, ambos do Código de Direito Civil 

Brasileiro e artigo 753 do NCPC, e nomeando como curador do mesmo, seu 

sobrinho, Sr. Gervani Daniel Ferreira, mediante compromisso legal. Ciência 

ao Ministério Público. Após, publique-se na imprensa local, e no Órgão 

Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o 

termo da curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, (art. 759 do 

NCPC). Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para averbação 

à margem do assento de nascimento do interditando. Com a fluência do 

prazo recursal, arquive-se sem custas. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 12 de janeiro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 16 de fevereiro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-40.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento ao r. despacho constante no ID do documento: 11577022, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e o 

Polo Passivo, acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 05/04/2018, às 14h30min, que se realizará na 

Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à 

Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 15 de junho de 

2017. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N.º 008/2018-DF

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 

JÚNIOR , Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal da Comarca 

de Chapada dos Guimarães/MT, no uso de suas atribuições legais e;

 CONSIDERANDO o º Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, instituído pelo Edital 

020/2017/DF;

 CONSIDERANDO que a servidora EDITHE BNENEDITA DE SIQUEIRA, 

matrícula 11.669, Efetiva, Auxiliar Judiciária – PTJ, se deu por impedida na 

Comissão do Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários de 

Ensino Médio;

 RESOLVE:

Art. 1º – REVOGAR em parte a Portaria 096/2017-DF, datada de 

05/12/2017 onde DESIGNOU a referida servidora;

 Art. 2º - DESIGNAR a servidora REGINA FERNANDES DE OLIVEIRA, mat. 

9602, Auxiliar Judiciária, para compor a Comissão do Processo Seletivo de 

Estagiários desta Comarca, ficando mantidos os demais servidores 

anteriormente designados na referida Portaria.

 Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

 P.R. Cumpra-se.

 Chapada dos Guimarães, 16 de fevereiro de 2018

 LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

 Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101314 Nr: 168-20.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Heitor Pasqualotto, Terezinha Maria 

Pasqualotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romil Domingos, Mercedes Gerônimo 

Domingues, Cartório do 1º Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães 

MT, José Donizeti da Silveira, Lizete Valentin da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRIO GROLLI - OAB:SC 16124, 

Jocildo Andrade de Medeiros - OAB:6684-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Nobre de Miranda - 

OAB:3546/MT, LEANDRO ABDU CAMPOS NABHAM - OAB:SP 182610, 

MATHEUS JOSE THEODORO - OAB:SP 168303, NEIMAR LEONARDO 

DOS SNTOS - OAB:SP 160715

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de (?), 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67282 Nr: 2737-33.2014.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Stoop

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ANA MARIA DE ARAÚJO para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87134 Nr: 4252-35.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Anderson de Mattos Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte exequente, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87156 Nr: 4265-34.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL EL YON SHAW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 
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manifestação da parte exequente, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75871 Nr: 2782-03.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gileno José Salomé dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 23/3/2018, às 

13:00 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87148 Nr: 4257-57.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte exequente, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87271 Nr: 4372-78.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte exequente, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102178 Nr: 585-70.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DIONISIO MOURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CSF, Atacadão Distribuição Comercio 

e Industria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, defiro a antecipação 

da tutela pretendida pelo autor, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, para determinar que as partes rés, no prazo de 5 (cinco) 

dias, suspendam o desconto de R$ 31,61 mensalmente na fatura de 

c a r t ã o  d e  c r é d i t o  d o  a u t o r ,  a t é  o  d e s l i n d e  d o 

processo.Intime-se.Remetam-se, portanto, os autos ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos dessa comarca para que agende audiência de 

conciliação, nos termos do caput do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).Por se tratar de 

processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 

6º do Código de Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Defiro as benesses da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87095 Nr: 4210-83.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Miranda, Antonio Carlos 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte exequente, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87101 Nr: 4216-90.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte exequente, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87102 Nr: 4217-75.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DAS GRAÇAS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte exequente, impulsiono o presente feito a fim de que 
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seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87179 Nr: 4283-55.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Reis Alves Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte exequente, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87284 Nr: 4384-92.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA PEREIRA MAGALHAES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte exequente, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92556 Nr: 2222-90.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Alessandra Cristina Gonçalves Kurchinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio José da Silva Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

ré e assistente de acusação para, no prazo legal, apresentar as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100678 Nr: 6098-53.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência, uma vez que 

não comprovada a probabilidade do direito, na forma do art. 300, do 

mesmo diploma legal.Intime-se.Remetam-se, portanto, os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos dessa comarca para que agende 

audiência de conciliação, nos termos do caput do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação 

(de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).Por se tratar de 

processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 

6º do Código de Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Defiro as benesses da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101933 Nr: 441-96.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): com Pedido De Liminar Contra Ocupantes Da 

Àrea Próxima A Bacia De Contenção No Bairro Denominado de Bela vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial retificando o 

polo passivo, trazendo aos autos os requeridos e sua qualificação, para o 

cumprimento do requisito do art. 319, II, do CPC, ou para que demonstre a 

impossibilidade de identificação dos invasores, sob pena de indeferimento 

da exordial.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87161 Nr: 4269-71.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MYLENAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte exequente, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87185 Nr: 4288-77.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana Marcia Gozzo Martinez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte exequente, impulsiono o presente feito a fim de que 
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seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87218 Nr: 4320-82.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haydee Freitas Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte exequente, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87226 Nr: 4328-59.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICARO ZWICKER ARANTES FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte exequente, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20208 Nr: 844-17.2008.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lina Leida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Cite-se o INSS para que, no prazo legal, pronuncie quanto ao pedido de 

habilitação dos herdeiros, nos termos do artigo 690 do CPC.

II. Havendo impugnação da parte requerida, manifestem-se os sucessores 

em igual prazo.

 III. Posteriormente, tornem os autos conclusos.

 IV. Certifique-se eventual silêncio.

 V. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-15.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010073-15.2015.8.11.0024 REQUERENTE: NILSON SILVA 

ALVES REQUERIDO: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na 

forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 

o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 7 de fevereiro de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-24.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DOMINGOS CORREA DE MORAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010387-24.2016.8.11.0024 REQUERENTE: BENEDITO 

DOMINGOS CORREA DE MORAES FILHO REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. 

Ao Executado para se manifestar da petição retro, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-68.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON JACKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000153-68.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JAILTON 

JACKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na 

pessoa de seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga 

aos autos documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais 

sejam: última declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última 

anotação salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de 

indeferimento do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-12.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REI DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010209-12.2015.8.11.0024 REQUERENTE: PATRICIA REI 

DE CASTRO REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Na 

forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu 

patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos 

documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última 

declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação 

salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento 

do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-57.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000102-57.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ANTONIO 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Na forma do art. 

99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-64.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO REIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000399-64.2017.8.11.0024 REQUERENTE: IRENO REIS DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Na forma do art. 

99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDEMAR CRISTIANE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000485-35.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LEIDEMAR 

CRISTIANE DAS NEVES REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Na forma do art. 

99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-45.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO CORREA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010168-45.2015.8.11.0024 REQUERENTE: JOSE 

EVERALDO CORREA DE SOUSA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 

Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na 

pessoa de seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga 

aos autos documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais 

sejam: última declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última 

anotação salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de 

indeferimento do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30086 Nr: 306-02.2009.811.0024

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Maria da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Renata de Souza Fabris - 

OAB:12706, Julio de Barros Salek - OAB:83652/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133/MT, José Edgar da Cunha Bueno Filho - OAB:126.504-SP

 .. Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, 

sem qualquer petição/providência da parte interessada, desde 2013. 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O 
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juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias;Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa.Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais.Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Encaminhado por meio 

eletrônico. Atendimento Central de Juízes Leigos. Projeto Corregedoria 

Geral da Justiça de Mato Grosso Carla Caroline de Paula RochaAssinatura 

DigitalJuíza LeigaVistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32021 Nr: 1411-14.2009.811.0024

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Antonio Trondoli Matricardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Cesar Moreira de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dionildo Gomes Campos - 

OAB:3302/MT, Ivonete de Fatima Callegari Padoin - OAB:12132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisandro Nunes Bueno - 

OAB:10833

 Vistos etc.

CONVERTO o julgamento em diligência.

Intimem-se as partes executadas para que paguem o valor devido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir a multa legal sobre o débito, 

nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, conclusos.

 Tomem-se as demais providências de estilo.

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95.

Encaminhado por meio eletrônico.

 Atendimento Central de Juízes Leigos.

 Projeto Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Carla Caroline de Paula Rocha

Assinatura Digital

Juíza Leiga

Vistos, etc.

 HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

pela Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95.

 Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 13617 Nr: 1488-62.2005.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Engel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Coelho da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucio Mauro Dantas - 

OAB:OAB/MT 13.712, Ricardo Oliveira Lopes - OAB:13518-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos etc.

CONVERTO o julgamento em diligência.

Em análise detida dos autos constata-se que houve recusa de penhora do 

bem ofertado pelo executado, desse modo, converto o julgamento em 

diligência e intimo a parte exequente através do seu advogado Lucio 

Mauro Dantas – OAB nº 13.712, para indicar nos autos bens passiveis de 

penhora, sob pena de extinção da execução.

 Justifica-se esta providência no princípio do contraditório efetivo disposto 

no artigo 10 do Código de Processo Civil, evitando-se decisão escudada 

em fundamento-surpresa.

 Após, conclusos.

 Tomem-se as demais providências de estilo.

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95.

Encaminhado por meio eletrônico.

 Atendimento Central de Juízes Leigos.

 Projeto Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Carla Caroline de Paula Rocha

Assinatura Digital

Juíza Leiga

Vistos, etc.

 HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

pela Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95.

 Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 19127 Nr: 1802-37.2007.811.0024

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Antonio de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Jacqueline Amorim de Almeida - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG-16846

 Ante o exposto, com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos 

constam, opino pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil.DETERMINO o desbloqueio judicial do valor de R$3.077,02 (três e 

setenta e sete reais e dois centavos), da conta da Americel S.A, Banco 

Citibank, Agência 0001, Conta 01519409, protocolo Bacen Jud n° 

20110002527793. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95.Encaminhado por meio 

eletrônico. Atendimento Central de Juízes Leigos. Projeto Corregedoria 

Geral da Justiça de Mato Grosso Carla Caroline de Paula RochaAssinatura 

DigitalJuíza LeigaVistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95.Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21418 Nr: 2040-22.2008.811.0024

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 Ante o exposto, com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos 

constam, opino pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil.DETERMINO o desbloqueio judicial do valor de R$307,47 (trezentos e 

sete reais e quarenta e sete centavos) da conta da empresa Banco Pan 

Americano, Agência 3834, bloqueio Id nº 072013000006296512, protocolo 

Bacen Jud n° 20090002024863 (fl. 124). EXPEÇA-SE o Alvará Judicial do 

valor depositado em 25/07/2013 com as devidas correções, após a 

apresentação da procuração atualizada pela causídica.Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95.Encaminhado por meio eletrônico. Atendimento Central de Juízes 

Leigos. Projeto Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso Carla 

Caroline de Paula RochaAssinatura DigitalJuíza LeigaVistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 
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9099/95.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32148 Nr: 1535-94.2009.811.0024

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A

 ....DISPOSITIVOAnte o exposto, opino pelo recebimento e PROVIMENTO 

da pretensão posta nos Embargos à Execução interposto por BRASIL 

TELECOM S.A (OI S.A) e DECLARO EXTINTA a presente execução de 

sentença, com fundamento no art. 924, I c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil.DETERMINO o desbloqueio do Bacen Jud (Id n° 

20130001416605), realizado na conta da embargante do Banco do Brasil 

S.A, agência 3834.Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95.Encaminhado por meio 

eletrônico. Atendimento Central de Juízes Leigos. Projeto Corregedoria 

Geral da Justiça de Mato Grosso Carla Caroline de Paula RochaAssinatura 

DigitalJuíza LeigaVistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95.Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20252 Nr: 883-14.2008.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís Domingos da Silva - 

OAB:4.907B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Palmeira Neto - 

OAB:8348, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:44698

 Ante o exposto, recebo o recurso e opino pela NÃO-ACOLHIMENTO dos 

Embargos à Execução, determinando o prosseguimento da execução para 

pagamento do saldo remanescente. Intime-se o autor a apresentar planilha 

corrigida e atualizar o saldo remanescente, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção da execução; Intime-se o promovente para informar no 

prazo de 10 (dez) dias sobre o estado do gravame do veículo, sob pena 

de extinção. Oficie-se a conta única para verificar se há valores 

constritos via Bacen Jud ou depositados vinculados aos autos. Sem 

custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias.Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Encaminhado por meio eletrônico. Atendimento Central de Juízes Leigos. 

Projeto Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso Carla Caroline de 

Paula RochaAssinatura DigitalJuíza LeigaVistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95.Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO ANTONIO PAIXAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA THAIS DA SILVA ALVES OAB - MT22941/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000023-44.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ALUISIO ANTONIO PAIXAO 

PEREIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Trata-se de reclamação cível proposta por Aluisio Antônio 

Paixão Pereira em face do Município de Chapada dos Guimarães. No caso 

em tela, vislumbro que se trata de concessão de liminar para determinar a 

obrigação de fazer do requerido em lotar o servidor em algum 

departamento, devidamente aparelhado para desenvolver suas funções. 

Assim, para que seja deferida a tutela de urgência em qualquer ação, é 

necessária a presença dos requisitos cumulativamente de: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

relação ao perigo de dano, vislumbro que das declarações prestadas na 

exordial, o erário público vem sendo depredado em razão do servidor, 

devidamente investido em seu cargo, não estar desempenhando suas 

funções por ineficiência do requerido, o que gera malversação de receita 

pública; mas é necessário que também analisemos a probabilidade do bom 

direito. Compulsando os autos, evidencio que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, ante aos documentos trazidos, como 

o holerite, que comprova tratar-se de servidor público daquele ente, bem 

como seus colegas de trabalho terem firmado declaração escrita de que 

não vem desempenhando suas funções em razão da não lotação em 

departamento específico e fornecimento de instrumentos de trabalho, 

conforme se depreende dos documentos anexados à exordial. ANTE O 

EXPOSTO, conforme acima fundamentado, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada pela parte promovente, para determinar que a parte 

promovida proceda necessária lotação do servidor em departamento 

ligado à função para a qual foi aprovado em concurso público, bem como 

forneça os elementos necessários para desenvolver suas funções, no 

prazo máximo de 20 dias, contados da data da intimação da presente 

decisão, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento, bem 

como pela apuração do delito de desobediência e a apuração cível e 

administrativa cabível. Cite-se e intime-se, nos termos do art. 242, §3º do 

CPC c/c art. 6º da Lei nº 12.153/2009, devendo constar do mandado as 

consequências para o caso de ausência, bem como o prazo para 

apresentar defesa. Aguarde-se a realização da Audiência de Conciliação 

automaticamente agendada, caso impossível de cumprimento, 

redesigne-se independentemente de nova conclusão. Intimem-se. 

Encaminhe-se cópia integral dos autos ao MP para apurar eventual 

ilegalidade por parte do município ou eventual denunciação caluniosa por 

parte do requerente, na forma do artigo 40 do CPP. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-43.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000090-43.2017.8.11.0024 REQUERENTE: CONDOMINIO ESTANCIA 

DO JAMACA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. I. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). II. Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. III. Com ou sem resposta das 

contrarrazões, remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. IV. Intimem-se. Cumpra-se. 9 de 

fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-62.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI OAB - MT0007615A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1772-8 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010033-62.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1772-8 Vistos etc. I. 

Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo 

(art. 42 da LJE). II. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

III. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. IV. Intimem-se. Cumpra-se. 9 de fevereiro de 

2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MELLO DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000388-35.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JANAINA MELLO DE LIMA 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. I. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). II. Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. III. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. IV. Intimem-se. 

Cumpra-se. 9 de fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-22.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI PAES DE OLIVEIRA ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000072-22.2017.8.11.0024 REQUERENTE: GIOVANI PAES DE 

OLIVEIRA ALVARENGA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. I. Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). II. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. III. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. IV. Intimem-se. Cumpra-se. 9 de fevereiro de 

2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ARISTACIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000291-35.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LUZINETE ARISTACIA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. I. Recebo os 

recursos interpostos, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivos (art. 

42 da LJE). II. Defiro a gratuidade de justiça em favor da autora, uma vez 

que presentes os requisitos. III. Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. IV. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste 

Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. V. Intimem-se. Cumpra-se. 9 de 

fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-64.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANA LINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010352-64.2016.8.11.0024 REQUERENTE: EDVANA LINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. I. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). II. Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. III. Com ou sem resposta das 

contrarrazões, remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. IV. Intimem-se. Cumpra-se. 9 de 

fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-23.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUENCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000016-23.2016.8.11.0024 REQUERENTE: SUENCIA CAROLINE DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. I. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). II. 

Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos. III. 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. IV. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. V. Intimem-se. Cumpra-se. 9 de fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010502-79.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DOS SANTOS PRIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010502-79.2015.8.11.0024 REQUERENTE: JOSE LUIZ DOS SANTOS 

PRIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. I. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). II. Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. III. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. IV. Intimem-se. 

Cumpra-se. 9 de fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-47.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000620-47.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOSEFA MARIA DE 

AMORIM REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. A parte 

promovente interpôs recurso 14 de dezembro de 2018 (id 11149845) e 

não juntou comprovante de preparo, bem como a assistência judiciária 

gratuita foi indeferida. O artigo 41, § 1º da Lei 9.099/95, dispõe que: “Art. 

41. O recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o 

pedido do recorrente. § 1.º O preparo será feito, independentemente de 

intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob 

pena de deserção;” Constata-se que a parte recorrente não atendeu o 

prazo previsto no dispositivo legal supra mencionado, portanto, declaro 

deserto o recurso interposto. Não obstante o patrono invocar o Código de 

Processo Civil, relembro que pelo Princípio da Especialidade das Normas, 

no Juizado Especial vigora a Lei nº 9.099/95, que possui o regramento 

específico acima acerca do recurso. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se o processo com as baixas e formalidades de 

estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010441-87.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010441-87.2016.8.11.0024 REQUERENTE: FRANKSNELIO 

NASCIMENTO DE SOUZA, FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA 

REQUERIDO: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA., EXPEDIA DO 

BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Vistos etc. A parte 

promovente interpôs recurso 1º de fevereiro de 2018 (id 11588538) e não 

juntou comprovante de preparo, bem como documentos que comprovem a 

necessidade de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, 

como declaração de hipossuficiência; cópia da CTPS com a última 

atualização/holerite/contracheque ou declaração de imposto de renda do 

último exercício, desta forma, indefiro o pedido de justiça gratuita. Nos 

termos do enunciado nº 115 do FONAJE, concedo aos autores o prazo de 

48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo. Intimem-se. 9 de 

fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-95.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR OVIDIO DE MIRANDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000438-95.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ADAIR OVIDIO DE 

MIRANDA MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. I. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). II. 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. III. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. IV. Intimem-se. Cumpra-se. 9 de fevereiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010785-73.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ALVES DA GUIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010785-73.2013.8.11.0024 REQUERENTE: MUNER & SILVA LTDA - 

EPP REQUERIDO: DANIEL ALVES DA GUIA Vistos etc. A parte promovente 

interpôs recurso 21 de novembro de 2017 (id 10771188) e não juntou 

comprovante de preparo, contudo, pelos documentos carreados à ação, 

principalmente a declaração de imposto de renda da empresa, vislumbro 

que possui condições de arcar com o recolhimento das custas judiciais do 

Juizado Especial, motivo por que, indefiro o pedido de justiça gratuita. Nos 

termos do enunciado nº 115 do FONAJE, concedo aos autores o prazo de 

48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000464-93.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MACLENES FRANCISCO MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO SERRA MORENA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000464-93.2016.8.11.0024 REQUERENTE: MACLENES FRANCISCO 

MARIANO REQUERIDO: MINERACAO SERRA MORENA LTDA - ME Vistos 

etc. Compulsando o procedimento, constata-se que houve interposição de 

embargos de terceiros relativo à constrição existente no processo n° 

8010435-56.2011.8.11.0024 em trâmite pelo PJE, dessa feita, para melhor 

deslinde da controvérsia retorne os autos para secretária com fito de 

realizar o apensamento aqueles autos, evitando assim decisões 

conflitantes. Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão sujeita à 
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homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline 

de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 

9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 05 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-83.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000152-83.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIANE DAS NEVES 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos etc. CONVERTO o julgamento em 

diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que o documento de 

negativação anexado na inicial foi expedido em caráter confidencial e 

mediante convênio firmado com particular confidencial. Preceitua o artigo 

43, § 4º, do CDC - Os bancos de dados relativos a consumidores, e os 

serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados 

entidades de caráter público-, significando dizer que qualquer interessado 

poderá prontamente dispor das informações ali contidas a seu respeito, 

notadamente para produzir prova em juízo. Ainda, vê-se que a autora não 

juntou comprovante de endereço, deve a parte reclamante anexar 

documentação válida em nome próprio, desde o contrato de locação ou 

qualquer espécie de fatura que comprove o endereço declarado (Id n° 

5016655) Vislumbro, que o valor de causa não corresponde à realidade 

dos fatos trazidos na exordial atribuiu o valor de causa abaixo do 

estabelecido na legislação “Art. 292. O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. Por 

fim, a declaração de hipossuficiência veio desacompanhada de 

documentação probatória de sua condição financeira. Desse modo, 

converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar o demonstrativo de 

negativação emitido pelo órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC e 

SERASA), bem como acostar aos autos comprovante de endereço em seu 

nome, juntar comprovante de sua condição financeira e emendar a 

petição, sob pena de extinção processual. Após, conclusos. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 05 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-78.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO DIAS LESSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010019-78.2017.8.11.0024 REQUERENTE: OTACILIO DIAS LESSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que o 

documento de negativação anexado na inicial foi expedido em caráter 

confidencial e mediante convênio firmado com particular confidencial. 

Preceitua o artigo 43, § 4º, do CDC - Os bancos de dados relativos a 

consumidores, e os serviços de proteção ao crédito e congêneres são 

considerados entidades de caráter público-, significando dizer que 

qualquer interessado poderá prontamente dispor das informações ali 

contidas a seu respeito, notadamente para produzir prova em juízo. Ainda, 

vê-se que a autora juntou comprovante de endereço em nome de terceiro, 

deve a parte reclamante anexar documentação válida em nome próprio. 

Vislumbro, que o valor de causa não corresponde à realidade dos fatos 

trazidos na exordial atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na 

legislação “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. Por fim, o 

pedido de justiça gratuita veio desacompanhado de documentação 

probatória de sua condição financeira. Desse modo, converto o julgamento 

em diligência e determino a intimação da parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, juntar o demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em 

que consta a restrição (SCPC, SPC e SERASA), bem como acostar aos 

autos comprovante de endereço em seu nome, juntar comprovante de sua 

condição financeira e emendar a petição, sob pena de extinção 

processual. Após, conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 05 de Fevereiro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-30.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE EICKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000065-30.2017.8.11.0024 REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE EICKHOFF 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR Não merece acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. Rejeitada a 

preliminar, passo à analise do mérito. Os pedidos do autor são 

procedentes em parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c indenização por danos morais promovida por Pedro Henrique 

Eickhoff em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. A 

parte reclamante alega ter recebido revisão de faturamento no importe de 

R$1.039,54 (mil e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), e por 

suposta irregularidade em seu medidor capaz de causar faturamento 

inferior ao qual aduz não ter dado causa ou que simplesmente lhe fosse 

possibilitado acompanhar a vistoria e atestar a informada irregularidade a 

justificar o lançamento de recuperação de consumo que fora feita com 

base na média das ultimas faturas emitidas igualmente em valores que 

afirma serem abusivos e em total descompasso com os valores emitidos 

anteriormente. Ao final a parte autora pugnou pela declaração de 

inexistência dos débitos e dos faturamentos lançados pela suposta 
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irregularidade no medidor, além da condenação da requerida a 

indenização por danos morais. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. E 

a reclamada em sede de sua contestação aduziu que as cobranças são 

regulares, vez que procedeu de acordo com o determinado pela ANEEL 

em sua resolução nº. 414/2010, realizando a lavratura do TOI (termo de 

ocorrência e inspeção), registrando a irregularidade no medidor que foi 

reprovado segundo suas avaliações. Destaco que se a demandada 

estava pretendendo a recuperação de receita (dita de consumo), deveria 

proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, 

adotando precisamente o que está consignado no mencionado dispositivo, 

abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento 

irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para 

sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado 

a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II - [...] 

III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação 

do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for 

solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN 

ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar 

necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia 

do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a 

inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da 

recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada 

em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a 

comprovação do recebimento. Contudo, da análise detida dos autos, 

verifica-se que a reclamada não procedeu da maneira estabelecida na 

norma supracitada, pois o TOI não foi lavrado na presença do consumidor, 

existe apenas uma informação de que a parte se ausentou, porém não 

provada, bem como não foi enviado no prazo de 15 (quinze) dias a 

Reclamante o laudo emitido, violando por assim os preceitos estabelecidos 

pela agência reguladora (ANEEL). Cumpre-me destacar ainda que a 

inspeção registrada não constatou outra irregularidade que não fosse que 

o medidor encontrava-se irregular, a reclamada não comprova que tenha 

sido o autor ou alguém em nome dele quem teria realizado a violação 

mencionada. Desta forma, merece guarida a pretensão da Reclamante em 

ver declarado inexigível o débito de R$1.039,54 (mil e trinta e nove reais e 

cinquenta e quatro centavos), referente ao consumo ilegalmente 

recuperado pela Reclamada com base nas últimas faturas emitidas. Válido 

ainda ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger o 

consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Nesse sentido, in verbis: “Havendo suspeita de 

desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço 

promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, 

nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, 

retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o 

consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais. 

(TJMT - Apelação Cível nº 29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara 

Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” 

Desta feita, a omissão em obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, 

que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a 

Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia 

Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela Reclamada na 

exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa 

e do contraditório. Referente ao tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

vem definindo: Recurso Inominado nº 0068099-85.2013.811.0001 Origem: 

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Leonardo Luz Moura 

Recorrida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Data do 

Julgamento: 25/04/2017 E M E N T A - RECURSO INOMINADO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIOR - CONSUMIDOR NÃO 

NOTIFICADO PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA NO INMETRO. COBRANÇA 

INDEVIDA - CONSUMO ATÍPICO DEMONSTRADO - NECESSIDADE DE 

RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de 

energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe 

o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não 

ocorreu no caso em apreço. 2. O fornecimento de energia elétrica se 

caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma 

adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC. 3. 

Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a 

dívida se revela inexigível. 4. Havendo demonstração de cobrança em 

valor superior à media de consumo da unidade, sem provas da 

regularidade da aferição, torna-se necessária a retificação das faturas 

questionadas. 5. A parte reclamante, apesar de ter sido vítima de 

cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, portanto, não suportou situação ensejadora do dever 

de indenizar. 6. Para a configuração do dano moral é necessária 

comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o 

inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso 

concreto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Por assim, e por 

tudo que consta dos autos tenho que a reclamada não comprova suas 

alegações a ponto de justificar a recuperação de consumo lançada contra 

a requerente, sendo por assim indevida. Insta salientar, que a nítida 

inexigibilidade da cobrança retroativa, todavia as cobranças após o 

“CONSERTO” do medidor estabelecendo seu funcionamento são válidas, 

ou seja, as faturas dos meses 02/2017 e posteriores são devidas por 

representar o real consumo da parte. No que tange ao pedido de 

condenação em danos morais, colhe-se dos autos que em razão do valor 

cobrado, a autora teve a ameaça de suspensão dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica. Nesse ínterim, cumpre anotar que o caso 

em tela trata-se de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta negligente da 

empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). O Código Civil deixa evidente no art. 186 

ao prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. Ademais, ao sublinhar o dever de indenizar, está 

presente a hipótese da responsabilidade objetiva, nos termos do que 

dispõe artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao 

fornecedor do serviço responder, independentemente da existência de 

culpa, pelos danos causados em virtude da má prestação do serviço 

contratado. Quanto ao dano extrapatrimonial, trata-se de dano que fala por 

si só, ou seja, é o damnum in re ipsa (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. À míngua de qualquer comprovação que infirmasse os fatos 

narrados na exordial, evidencia-se, por conseguinte, a conduta ilícita da 

reclamada. Considerando que as provas constantes nos, as 

circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se pelos citados 

princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Outrossim, 

ante a decisão supra, rejeito o pedido contraposto formulado pela 

reclamada na contestação. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, confirmo a tutela 

deferida e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

para: DECLARAR inexigível o débito da recuperação de consumo no 

importe de R$1.039,54 (mil e trinta e nove reais e cinquenta e quatro 

centavos) da fatura de Janeiro/2017; CONDENAR a reclamada a pagar a 

Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização 

por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor 

arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(01/2017) (Súmula 54 STJ). CONFIRMAR a tutela deferia no Id n° 496260. 

Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015, opino pela 
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IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte reclamada. 

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 02 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-83.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA MARTINS CANAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000249-83.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARISTELA MARTINS CANAS 

REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

encontra-se devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DO 

POLO PASSIVO Conforme os documentos de habilitação, defiro o pedido 

de mudança do polo passivo para CLARO S.A. Passo a análise do 

MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Alega a parte autora 

que é cliente da reclamada através das linhas nº (65)99295-1601, linha 

principal e as demais que compartilha com sua família, (65) 99324-1221, 

99217-0168 e 99233-6321, aduz que em meados de dezembro de 2016, a 

demandante recebeu comunicado de cancelamento da conta em virtude de 

constar débitos em aberto referente aos meses de 10/06/2016 e 

11/07/2016, nos valores de R$ 108,33 (cento e oito reais e trinta e três 

centavos) e R$ 935,69 (novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e 

nove centavos), logo após receber o comunicado a requerente procurou a 

reclamada, momento que pactuaram para pagamento dos débitos em 

aberto definindo uma entrada de R$ 200,00 (duzentos reais) com data de 

vencimento em 09/12/2016 e mais 5 parcelas de R$ 290,90 (duzentos e 

noventa reais e noventa centavos), totalizando 06 (seis) parcelas. 

Contudo em março de 2017, constatou que novamente sua linha havia sido 

suspensa, sem prévia comunicação, ficando a mesma impossibilitada de 

efetuar e receber ligações, indignada com tal situação procurou a 

reclamada, visto que o pagamento do acordo vinha sendo feito de forma 

regular, não constando faturas em aberto, contudo o problema não foi 

solucionado, visto que recebeu cobranças referentes a faturas que já 

formam pagas. Em novo contato com a reclamada obteve a informação de 

que a linha estaria cancelada e não seria possível sua restituição. Diante 

dos fatos, a parte autora requereu a reativação das linhas (65) 

992951601 (linha piloto) e as linhas 99295-1601 (65) 99324-1221, 

99217-0168/ 99233-6321 (linhas agregadas) da comprovação da quitação 

do débito que ora está sendo cobrado indevidamente, tornando a 

suspensão da prestação de serviços irregular e ainda a indenização pelos 

supostos danos morais sofridos. A reclamada por seu turno alega que a 

suspensão da linha ocorreu em virtude da quebra do acordo realizado 

junto à reclamada, eis que a demandante não realizou o pagamento da 

fatura com vencimento em 10/12/2016, motivo pelo qual ocorreu a quebra 

de acordo, restando saldo devedor junto à reclamada, não havendo 

motivos para o prosseguimento da presente demanda. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Em análise meticulosa dos documentos observo que os 

pagamentos na seguinte forma: ACORDO ENTABULADO PARCELA 

VALOR VENCIMENTO PAGAMENTO NA DATA DE ENTRADA R$200,00 

09/12/2016 05/12/2016 Confirmado Rajada 324331821 ACORDO DE 

PAGAMENTO R$ 200,00 R$ 200,00 PAGTO BANCO 1° PARCELA R$290,00 

09/12/2016 -- 2° PARCELA R$290,00 09/01/2017 Supostamente 

09/01/2017 3° PARCELA R$290,00 09/02/2017 Supostamente 10/02/2017 

4° PARCELA R$290,00 09/03/2017 Supostamente 10/03/2017 5° PARCELA 

R$290,00 09/04/2017 -- A reclamada alega a falta de pagamento da 1° 

parcela por falta da juntada do comprovante de pagamento, observo que 

na fatura do mês de Março/2017 emitida pela reclamada consta que tanto 

a entrada como o pagamento da primeira parcela estariam quitados, porém 

observo que houve um erro pela reclamante nos pagamentos realizados. 

A conclusão é corroborada com os documentos, inicialmente a 

promovente não junta aos autos o comprovante de pagamento da segunda 

parcela do mês de 12/2016, no momento que recebe a fatura do mês de 

Março/2017 deveria estar constando o abatimento da suposta parcela 

quitada de Fevereiro/2017, porém constam somente os dois primeiros 

pagamentos, registra-se em aberto os pagamentos das parcelas 02 a 05. 

Extrato defesa: 05/12/2016 Confirmado Rajada 324331821 ACORDO DE 

PAGAMENTO R$ 200,00 R$ 200,00 PAGTO BANCO 09/01/2017 

Confirmado Rajada 756896304 Arrecadacao Bancaria R$ 290,90 R$ 

290,90 PAGTO BANCO 10/02/2017 Confirmado Rajada 00064884322 

Arrecadacao Bancaria R$ 290,90 R$ 290,90 PAGTO BANCO 10/03/2017 

Confirmado Rajada 490695620 Arrecadacao Bancaria R$ 290,90 R$ 

290,90 PAGTO BANC Insta pontuar, que no ato do acordo deveriam ser 

quitadas duas parcelas uma de R$200,00 reais e um de R$290,00 reais no 

mês de Dezembro/2016, porém a promovente realizou a quitação apenas 

da entrada, sendo que voltou a realizar pagamentos somente em 

Janeiro/2017, possivelmente da 1° parcela em atraso. A reclamante se 

mostra irresignada com a situação, alega na impugnação a contestação, 

nos termos alinhavados: " Com todo respeito Excelência, a Reclamada 

equivocou-se na elaboração da peça Contestatória, tanto em datas quanto 

nos valores pertinente a fatura do mês de dezembro/2016, pois se assim 

for, a Requerente arcou com valor a maior, caracterizando apropriação de 

indébito. HAVERÁ 02 FATURAS PARA O MESMO MÊS? SE ISSO 

OCORREU, MAIS UMA VEZ A PRÓPRIA RECLAMADA ATESTA A FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, GERANDO DUAS FATURAS NO MESMO 

MÊS À AUTORA". Todavia o acordo entabulado e juntado a exordial (ID 

n°5783742) estabeleceu dois pagamentos com vencimento em 12/2016, a 

entrada e a primeira parcela, nesses termos, assiste razão a reclamada 

ao suspender os termos do acordo em face do inadimplemento da 

promovente. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. A promovente não comprova o pagamento 

acordado em Dezembro/2016, deixando evidente que faltou com sua 

obrigação de quitar o acordo nas datas aprazadas. Logo, inexiste a 

configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento 

culpa, bem como não há como concluir que o problema ocorrido com a 

reclamante foi efetuado de forma ilícita pela reclamada, não podendo esta 

ser responsabilizada pelos fatos narrados pela autora, o que faz afastar a 

responsabilidade pelos danos morais e materiais. Destarte, em demandas 

em que se busca indenização por danos morais, não se admite a 

presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. REVOGO os benefícios da gratuidade 

por falta de comprovação da situação econômica da promovente e a tutela 
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deferida no ID n° 5828569. RETIFICO o polo passivo da demanda para 

constar a empresa CLARO S.A. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 05 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000082-66.2017.8.11.0024 REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

FERREIRA DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, a parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não 

acosta comprovante de sua condição financeira. Sobre o tema o Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES No que tange à incompetência em razão 

da matéria pela necessidade de realização de perícia técnica, rejeito-a, 

uma vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide. Não merece acolhida a alegação de falta de pretensão 

resistida para ajuizamento da demanda, pois a postulação foi instruída com 

documentos hábeis ao deslinde da causa. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos 

materiais e morais, em apertada síntese, afirma o requerente que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, menciona 

que não tem dívidas com a empresa reclamada, razão pela qual tais 

valores são indevidos. Diante disso, ingressa com a presente demanda 

visando além da declaração de inexistência dos débitos, indenização 

moral. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas 

para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o 

reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos contrato 

assinado e faturas. Insta salientar, que não houve impugnação dos 

documentos juntados a defesa. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida procedeu 

da utilização dos serviços da parte reclamada referente o cartão 4096 

XXXX XXXX 1626. Insta salientar, que a reclamante contratou 

pessoalmente cartão de crédito e realizou compras, que conforme se 

denota nas faturas anexadas a contestação que o reclamante não 

adimpliu com suas obrigações. A reclamante tem um saldo devedor 

acumulado no cartão de crédito 4096 XXXX XXXX 1626, desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Ao que se 

refere a litigância de má fé o promovente alegou que não tinha dívidas, 

deixando vago se existia ou não relação contratual entre as partes, não 

ficou constatada a litigância de má fé. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, 

diante do exposto, e levando em consideração os documentos juntados a 

defesa que indicam valores não pagos, necessário o reconhecimento de 

legalidade na inclusão do nome da parte Reclamante no mencionado 

sistema de proteção ao crédito. Inexistem motivos que justifiquem o 

alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, visto que a inclusão do 

nome foi devida inexistindo assim, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da promovente. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 05 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-55.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE PAULA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010027-55.2017.8.11.0024 REQUERENTE: FRANCISCO DE PAULA 

MARTINS DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, a parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não 

acosta comprovante de sua condição financeira. Sobre o tema o Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES Acolho o pedido de retificação do pólo 

passivo da demanda de BANCO BRADESCO S/A para “BANCO 

BRADESCO CARTOES S.A. Não merece acolhida a alegação de falta de 

pretensão resistida para ajuizamento da demanda, pois a postulação foi 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos do autor 

são improcedentes. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por 

danos materiais e morais, em apertada síntese, afirma o requerente que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, 

menciona que não tem dívidas com a empresa reclamada, razão pela qual 

tais valores são indevidos. Diante disso, ingressa com a presente 

demanda visando além da declaração de inexistência dos débitos, 

indenização moral. A requerida por seu turno, informou que adotou todas 

as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos 

contrato assinado e faturas. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida procedeu 

da utilização dos serviços da parte reclamada referente o cartão 5067 

XXXX XXXX 8306. Insta salientar, que a reclamante contratou 

pessoalmente cartão de crédito e realizou compras, que conforme se 

denota nas faturas anexadas a contestação que o reclamante não 

adimpliu com suas obrigações. A reclamante tem um saldo devedor 

acumulado no cartão de crédito 5067 XXXX XXXX 8306, desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. O promovente 

não trouxe documentos que provem o pagamento da dívida, apesar de 

alegar que não teria débitos com a empresa. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, 

diante do exposto, e levando em consideração os documentos juntados a 

defesa que indicam valores não pagos, necessário o reconhecimento de 

legalidade na inclusão do nome da parte Reclamante no mencionado 

sistema de proteção ao crédito. Inexistem motivos que justifiquem o 

alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, visto que a inclusão do 

nome foi devida inexistindo assim, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. DETERMINO a retificação do pólo 

passivo da demanda de BANCO BRADESCO S/A para “BANCO 

BRADESCO CARTOES S.A.. Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade 

da promovente. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 06 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010735-76.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEY RODRIGUES CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA CORREA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010735-76.2015.8.11.0024 REQUERENTE: DIRLEY RODRIGUES 

CARDOZO REQUERIDO: NUBIA CORREA DOS SANTOS Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo ao exame de 

MÉRITO. O processo deverá ser extinto por falta de interesse do 

exequente. Compulsando os autos verifico que foi expedida intimação 

para a exequente se manifestar (ID 11376615), todavia, a parte se 

manteve inerte conforme certidão inserida nos autos: Certidão de Decurso 

de Prazo - Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) promovente, mesmo 

devidamente intimado por meio de seu advogado. Chapada dos Guimarães 

06 de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves Gestor(a) 

Judiciário(a) Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. Tendo havido a intimação do credor para que se manifestasse no 

prazo de dez dias, sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, 

mantendo-se inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de 

mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência 

útil, de modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já 

realizados dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJRS ? 2ª TR ? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta 

Vilande - j. 26/06/2013) Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se 
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paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da parte 

interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da inércia 

evidenciada, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 06 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 21/2018-DF - ALTERAR a escala de plantão dos Juízes, 

Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao 

mês de FEVEREIRO/2018:

* A Portaria nº 21/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55077 Nr: 2516-37.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL COGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:191617/SP

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84459 Nr: 1861-60.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA GUIMARÃES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZ MOVEIS ELETRODOMESTICOS, GREE 

ELECTRIC APPLIANCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAS DE 

CAMARGO - OAB:OAB/SP-180.623

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 
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prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 39978 Nr: 1759-82.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO OCILO BONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIQUEIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.
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Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55995 Nr: 407-16.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO MIRANDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO NORTE MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES - OAB:21071, 

MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98403 Nr: 1052-65.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgar Biolchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B, 

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - OAB:18488/O, SAYONARA GORETTI 

BIOLCHI - OAB:MT 16.576-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020, Cinara Campos Carneiro - OAB:MT/ 

8.521, Dariel Elias de Souza - OAB:OaAB/MT 11.945-, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, FABIO LUIS 

NASCIMENTO DOS SANTOS MOTA - OAB:19615, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962/B, JULIANO MARTIM ROCHA - OAB:OAB/SP- 

253.333, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:OAB/MT 

7381

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:
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“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100492 Nr: 2532-78.2016.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES TRINDADE VAZ ZAGANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE COLIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.
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 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58117 Nr: 2403-49.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAUERMANN INFORMÁTICA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59130 Nr: 749-90.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA GAZOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 
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salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82324 Nr: 3361-98.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO CARLOS GOMES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIO CARLOS GOMES DAS 

FONSECA - OAB:OAB/RJ 132.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82472 Nr: 3514-34.2012.811.0009

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDM, BLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87725 Nr: 1068-87.2014.811.0009

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:16483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.
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§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92503 Nr: 981-97.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FAVARI MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93013 Nr: 1331-85.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DA SILVA DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
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País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93824 Nr: 1936-31.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINALDO FILHO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:OAB/MT 12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 
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e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36019 Nr: 2878-15.2005.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUEDES DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51965 Nr: 2667-37.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLVC, SV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 
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mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53224 Nr: 663-90.2010.811.0009

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CARMONA COGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55155 Nr: 2593-46.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINEIA ALVES DA SILVA, E.B. LIMA TECIDOS E 

CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE DE COMUNICAÇÃO TROPICAL LTDA, 

SUPER LOJA REI DO PANO, SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO, 

REGINEIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, BRUNO AUGUSTO SILVA DE ARRUDA - 

OAB:OAB/SP.330.400, MARCELO MIGLIORI - OAB:OAB/SP. 147.266
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 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57642 Nr: 1925-41.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AME, AME, RME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.
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§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80876 Nr: 1913-90.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUDIR PICCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZE MIRIAN SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81493 Nr: 2576-39.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBDO, CBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 
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de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85883 Nr: 3276-78.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMUALDO APARECIDO TROPALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 
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sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87074 Nr: 522-32.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87384 Nr: 797-78.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA BERENICE DONAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CARAPÁ DE SECOS E 

MOLHADOS LTDA, ANGELO AURICCHIO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DE ROSSO 

AFONSO - OAB:OAB/SP 195.972, DANIELA MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:21071/MT, Luiz André Bezerra Marques de Sá - 

OAB:8376-B/MT

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 
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mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88734 Nr: 1894-16.2014.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALADARES ADEODATO DURCO, MARIA 

INACIA DA CONCEIÇÃO DURCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99285 Nr: 1676-17.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON AUGUSTO ROLDÃO, ROSINEI FROIZ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 
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OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99921 Nr: 964-43.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHTL, MHTL, CTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 
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Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100916 Nr: 2806-42.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A COMPANHIA ABERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100983 Nr: 2857-53.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVINA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
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segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101431 Nr: 3213-48.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI JUNQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 
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praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 41163 Nr: 2647-51.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SALVATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉIA DE A. V. GONÇALVES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52498 Nr: 3182-72.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BAMERINDUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.
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§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80534 Nr: 1514-61.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIMENTA BUENO COMERCIO ROUPAS E 

ACESSÓRIOS LTDA, EDSON SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81195 Nr: 2246-42.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 
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da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82390 Nr: 3431-18.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 350 de 621



CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82491 Nr: 3536-92.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL SARAIVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO CORTEZIA, JAIR ROQUE 

CORTEZIA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8347/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:MT/ 15.013-A

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83804 Nr: 1167-91.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROESTE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP, 

VANDERLEI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17798/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 
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(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84687 Nr: 2078-06.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER NUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.
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 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84762 Nr: 2149-08.2013.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85536 Nr: 2931-15.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA - EPP, BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:OAB/MT 12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaida Beatriz Nunes de 

Carvalho - OAB:OAB/MG 96.864, MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 
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mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85684 Nr: 3086-18.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENIA MERCEDES DOS SANTOS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR. PET VETERINARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:MT 17.867/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86116 Nr: 3517-52.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERMINO MIGUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINÉIA PERAL DA SILVA - 

OAB:16.884, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, RUY GUILHERME PERAL 

DA SILVA - OAB:MT 16880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 
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da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86289 Nr: 3699-38.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES LOPES DOS SANTOS, GESSI TRAJANO DOS 

SANTOS, UALAS LOPES DOS SANTOS, FLAVIO LOPES DOS SANTOS, 

MARIA GISELE LOPES DOS SANTOS BONASSA, VANDERLEI LOPES DOS 

SANTOS, VINICIOS LOPES DOS SANTOS, ADRIANO LOPES DOS 

SANTOS, SOLIMAR LOPES DOS SANTOS SILVA, VALDEIR LOPES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 
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extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86296 Nr: 3706-30.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14.099-MT

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86537 Nr: 45-09.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERNANDES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC SANTA CECILIA EMPREENDIMENTOS E 

ADMINISTRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA - OAB:OAB-MT 7.108-A

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 
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carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87073 Nr: 521-47.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO MIRANDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87270 Nr: 699-93.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA BATISTA NACIONAL FOGO PARA O BRASIL, 

ALDEVINO RIBEIRO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87932 Nr: 1242-96.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO GIGLIOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 
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parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90564 Nr: 3420-18.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESITO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91559 Nr: 339-27.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALUSTIANO DE PADUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244.223

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 
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hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91561 Nr: 341-94.2015.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALUSTIANO DE PADUA, BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A, JOSE 

SALUSTIANO DE PADUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:42277, 

SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.
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Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93789 Nr: 1917-25.2015.811.0009

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMA, ACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96824 Nr: 3734-27.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MONTEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 
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salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97115 Nr: 162-29.2016.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, LUIZ FERNANDO LOPES - OAB:MT 19.949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98098 Nr: 852-58.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GILVANI MATIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Colíder, 15 de fevereiro de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000121-45.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para manifestar no 

prazo legal, acerca dos documentos juntados ao presente feito, conforme 

ID. 11767277, podendo manifestar diretamente junto a Carta Precatória n. 

1007448-86.2017.8.11.0015 - PJE, 6ª VARA CÍVEL DE SINOP/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000692-79.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FELIPE COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO DINIZ SOARES (RÉU)

AILTON VEDOVATI GARCIA (RÉU)

CLAUDIO ROBERTO DINIZ SOARES - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000692-79.2017.8.11.0009 AUTOR: 

JOAO CARLOS FELIPE COSTA RÉU: CLAUDIO ROBERTO DINIZ SOARES, 

CLAUDIO ROBERTO DINIZ SOARES - ME, AILTON VEDOVATI GARCIA 

Vistos etc. 1) Inicialmente, cumpre esclarecer que a demora para proferir 

decisão no presente feito se justifica pela inconsistência do Sistema Pje 

quanto à organização dos andamentos processuais em suas respectivas 

pastas, o que dificulta a sua localização em meio a grande quantidade de 

processos virtuais existentes. 2) INTIME-SE a parte requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a 

inicial, para que junte aos autos a declaração de hipossuficiência, bem 

como, documentos que comprovem a situação de miserabilidade, ou, 

comprove o pagamento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 15 de fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000077-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO FERNANDO PINHEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 
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SENTENÇA Numero do Processo: 1000077-55.2018.8.11.0009 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: DANILO FERNANDO PINHEIRO Vistos etc. Cuida-se de ação 

de busca e apreensão, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA., em face de DANILO FERNANDO PINHEIRO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos. 

Em seguida, a parte autora manifestou no ID 11515783, informando a 

desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, tenho como 

plenamente cabível a desistência da ação pela parte autora. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA., em face de DANILO FERNANDO PINHEIRO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do Código de Processo civil, condeno 

o autor ao pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma 

vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Colíder/MT, 15 de fevereiro de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000823-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM MARQUES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000823-54.2017.8.11.0009 AUTOR: 

MIRIAM MARQUES DE LIMA RÉU: MUNICIPIO DE COLIDER Vistos etc. 1) 

Inicialmente , cumpre esclarecer que a demora para proferir decisão no 

presente feito se justifica pelo fato de não haver no Sistema Pje, quando 

da distribuição de processos, pastas destinadas a feitos vindos de outras 

comarcas ou juízos, ficando sem identificação no Sistema, em meio a 

grande quantidade de processos virtuais existentes. 2) RECEBO o 

presente feito. 3) Ratifico todos os atos até o momento praticados. 4) 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, aditarem, no prazo de 10 (dez) 

dias, as alegações finais. Cumpra-se. Às Providências. Colíder/MT, 01 de 

fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001802-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA LABORAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1001802-16.2017.8.11.0009 AUTOR: 

JUSSARA LABORAO RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Trata-se 

de ação revisional c/c consignação em pagamento com pedido de tutela 

antecipada ajuizada por JUSSARA LABORAO, em face de BANCO DO 

BRASIL S.A, ambos devidamente qualificados. Aduz na exordial que 

celebrou contrato com o banco requerido, porém, este vem cobrando juros 

mensais superiores ao que fora contratado. Pediu em sede de tutela 

antecipada que o Banco requerido abstenha-se de incluir o nome da 

Autora em quaisquer cadastros de proteção ao crédito, bem como, a 

suspensão do contrato sub judice enquanto perdurar a presente lide, com 

a consequente expedição de ordem para que seja assegurada a Autora a 

manutenção da posse do veículo. É o relatório. Decido. De início, nas 

questões judiciais envolvendo relação de consumo, como na espécie, o 

foro competente deve ser o mais benéfico, segundo o art. 101, I, do 

Código de Defesa do Consumidor, que estabelece verdadeiro privilégio ao 

consumidor, para instaurar a demanda no foro que melhor lhe convém 

(dele ou do domicílio do réu), ante ao princípio que orienta a norma do art. 

o art. 6°, inc. VIII, do CDC. Contudo, ressalta-se que a escolha do 

consumidor não pode ser aleatória, mas é permitido, por lei, a opção pelo 

foro do seu próprio domicílio, do domicílio da empresa ré, do local de 

cumprimento da obrigação ou, finalmente, pelo foro de eleição. Nesse 

sentido tem sido o entendimento jurisprudencial majoritário, conforme 

arestos in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO DO 

CUMPRIMENTO EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DO RÉU OU NA 

QUAL FOI PROFERIDA A SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é 

absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar 

a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo 

entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de 

cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. 

Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível 

e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. (AgRg no AREsp 

391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

14/4/2015, DJe 20/4/2015). Súmula nº 83 do STJ. (Grifo nosso) CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE 

OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PROPOSTA PELO 

CONSUMIDOR EM COMARCA QUE É DOMICÍLIO DO DEMANDADO. 1. Na 

hipótese de competência territorial, por sua natureza relativa, a declaração 

de incompetência não pode ser feita de ofício. Inteligência da Súmula 33 do 

STJ. 2. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, permite-se-lhe a 

escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma 

protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por 

demandar fora do seu domicílio. Inadmissível, apenas, sem justificativa 

plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do 

consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de 

cumprimento da obrigação (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2012). (grifo nosso) 

Convém acentuar que a autora tem como domicílio comarca diversa sendo 

Terra Nova do Norte – MT e que o contrato foi firmado também naquela 

comarca, inexiste justificativa para que a demanda seja aqui ajuizada. 

Ante o exposto, declaro este Juízo comum da Segunda Vara incompetente 

para processar e julgar a causa. Por conseguinte, declino a competência 

em favor da comarca de Terra Nova do Norte - MT, para onde deverão ser 

REMETIDOS os autos em epígrafe. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 19 

de janeiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50601 Nr: 1317-14.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCLDR, VLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDJDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 2009/124

Código Apolo n°: 50601

Vistos, etc.

1 - Ante o teor do pleito formulado às fls. 74-76, ABRA-SE Vista ao 

Ministério Público para manifestar pelo que entender de direito.

2 – Após, com ou sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente para 

juntar aos autos planilha de cálculo atualizada das prestações alimentícias 

em atraso, que ora se busca receber nos autos.

3 – Por fim, façam os autos conclusos.

CUMPRA-SE, com URGÊNCIA e expedindo o necessário.

Colider/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81123 Nr: 2167-63.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ROBERTO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2167-63.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 81123.

 Vistos, etc.

1 – Tendo em vista a parte autora ter juntado aos autos o comprovante de 

que procedeu com requerimento do benefício, ora pleiteado, na via 

administrativa (fl. 120), o qual, inclusive, restou indeferido, e, em atenção 

ao acórdão proferido pelo E. TRF-1 (fls. 105-109), CITE-SE o requerido 

para, querendo, apresente contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do NCPC – dobro).

 2 - Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

INTIME-SE o requerente para se manifestar no prazo legal.

 3 - Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

CITE-SE e INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 23 Nr: 93-27.1998.811.0009

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA MONTE ALEGRE DE GIOIA & LOPES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO MONTEIRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gióia - OAB:MT-5326-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2003/15.

Código Apolo nº: 23.

 Vistos, etc.

 Não obstante a intimação da parte autora, devedora de custas, tenha 

restado infrutífera (fl. 100), extrai-se do documento coligido à fl. 97, que o 

total de custas devidas é de R$ 139,14 (cento e trinta e nove reais e 

quatorze centavos), razão pela qual, em atenção ao art. 352 da CNGC 

“Restando infrutífera a intimação, será determinado o arquivamento, com 

baixa, com anotações no Cartório Distribuidor de todos os processos que 

estejam pendentes, exclusivamente, de pagamento das custas judiciais, 

cujo valor atualizado seja inferior a R$ 1.000,00 (mil reais)”, DETERMINO o 

imediato arquivamento do presente feito, com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Colíder/MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 2559 Nr: 754-69.1999.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYKON HUYLSON SERAFIM MACHADO, MARIA 

LUCINÉIA SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2003/192.

Código Apolo nº: 2559.

 Vistos, etc.

 1) Ante o teor da certidão de fl. 149, nos termos do §1º, do art. 485, do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, a dar regular 

prosseguimento ao feito em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento (artigo 485, inciso III, do NCPC).

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56105 Nr: 516-30.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA COSTA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 516-30.2011.811.0009.

Código Apolo nº: 56105.

 Vistos, etc.

 Ante o teor da manifestação de fl. 110 verso e certidão de fl. 112, 

certificado o trânsito em julgado da sentença de fl. 83, ARQUIVE-SE o 

presente feito, com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Colíder/MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99431 Nr: 1779-24.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Autos nº: 1779-24.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 99431.

Vistos, etc.

1 - Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, valendo o silêncio pela inexistência.

2 - Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos, para deliberações pertinentes.

Às providências.

 Colíder/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 29152 Nr: 744-49.2004.811.0009

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCLDR, VLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDJDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 2004/171

Código Apolo n°: 29152

Vistos, etc.

Os autos foram desarquivados a pedido da Defensoria Pública, conforme 

se observa às fls. 68-69. Portanto, diante do lapso temporal decorrido, 

desde então, sem que houvesse outros requeri-mentos, ARQUIVE-SE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 365 de 621



imediatamente o presente feito com as cautelas de praxe.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Colider/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 40571 Nr: 2253-44.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C AMARAL DOS SANTOS SANDIM ME, 

CLEUSA AMARAL DOS SANTOS SANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação dos(as) advogados(as) da parte requerente, a fim 

de que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da 

devolução de AR de fls. 98/99, requerendo o necessário ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58983 Nr: 602-64.2012.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA ("FUNDO")

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDO COSTA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação dos(as) advogados(as) da parte requerente, a fim 

de que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca 

dacertidão de fls. 52, requerendo o necessário ao prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42718 Nr: 3706-74.2006.811.0009

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE SILVA MEDEIROS DE SOUZA, 

NEURACI TOMAZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 Autos nº: 3706-74.2006.811.0009.

Código Apolo nº: 42718.

Vistos, etc.

INTIMEM-SE os executados, por meio de seus Patronos, via DJE; por carta 

com aviso de recebimento, se representados pela Defensoria Pública ou 

se não tiverem procuradores constituídos nos autos; por meio eletrônico, 

nas hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revés; para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente no prazo previsto 

no artigo 523 do CPC, certifique-se e expeça-se, desde, então, mandado 

de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo as baixas e cautelas de estilo.

Colíder/MT, 03 de março de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109848 Nr: 288-11.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/O

 Processo n. 288-11.2018.811.0009 – Código n. 109848

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 16/02/2018, às 

13h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MPE.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Colíder/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97557 Nr: 504-40.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MARCELO JACOVOZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 

11.875, Wilson Silvino dos Santos - OAB:18.472/E

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR RUBENS MARCELO JACOVOZZI à pena privativa de 

liberdade, consistente em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 

valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 14, 

caput, da Lei 10.826/03. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código 

Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta por uma pena 

restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 (um) 

salário mínimo a entidade social a ser designada pelo juízo da execução, e 

multa, no valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, sem prejuízo da 

multa já fixada.O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores 

esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será 

calculado no valor unitário mínimo, isto é, 1/30 (um trinta avos) do 

salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado até o efetivo 

pagamento, nos termos do § 2º do artigo 49 do Código Penal (TACrSP, RT 

628/338).Em caso de revogação do benefício, o regime inicial será o 

ABERTO.Condeno o réu nas custas processuais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI ROSENO CONSTATINO (REQUERIDO)

SIMONE LUZIA CONSTANTINO (REQUERIDO)

SUELI CONSTANTINO (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000227-36.2018.8.11.0009; Parte Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA 

ME Parte Ré: IRANI ROSENO CONSTATINO Parte Ré: SIMONE LUZIA 

CONSTANTINO Parte Ré: SUELI CONSTANTINO FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 27 de março de 2018, 15h20min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 15 de fevereiro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-51.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FILOMENA OLINDINA DA SILVA (REQUERIDO)

ROSA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000226-51.2018.8.11.0009; Parte Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA 

ME Parte Ré: FILOMENA OLINDINA DA SILVA Parte Ré: ROSA GOMES DA 

SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 27 de março 

de 2018, 15h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 15 de fevereiro de 2018. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO FELIPE MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

SIMONE CONSTANTINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000225-66.2018.8.11.0009; Parte Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA 

ME Parte Ré: EGIDIO FELIPE MOREIRA DA SILVA Parte Ré: SIMONE 

CONSTANTINO FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 27 de março 

de 2018, 14h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 15 de fevereiro de 2018. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000223-96.2018.8.11.0009; Parte Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA 

ME Parte Ré: JAQUELINE LOPES DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 27 de março de 2018, 14h00min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 15 de fevereiro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEIA LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000222-14.2018.8.11.0009; Parte Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA 

ME Parte Ré: SIDINEIA LOPES DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 27 de março de 2018, 13h40min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 15 de fevereiro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAN CARLOS DE SANTANA CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000221-29.2018.8.11.0009; Parte Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA 

ME Parte Ré: JOSIVAN CARLOS DE SANTANA CAMPOS FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 27 de março de 2018, 13h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 15 de fevereiro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000219-59.2018.8.11.0009; Parte Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA 

ME Parte Ré: EVA VIEIRA DOS SANTOS FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 22 de março de 2018, 16h20min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 15 de fevereiro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AMILTON PINHEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000216-07.2018.8.11.0009; Parte Autora: SEBASTIÃO AMILTON 

PINHEIRO JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: AZUL – LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

março de 2018, 15h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 15 de fevereiro de 2018. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLIANA DE MESQUITA ANDRADE PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000218-74.2018.8.11.0009; Parte Autora: GIULLIANA DE MESQUITA 

ANDRADE Parte Ré: REQUERIDO: AZUL – LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 

S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer 

à audiência de conciliação designada para o dia 22 de março de 2018, 

16h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 15 de fevereiro de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000164-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON PRANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000164-11.2018.8.11.0009; Parte Autora: EVERTON PRANDINI Parte Ré: 

ERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 10 de abril de 2018, 15h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 15 de fevereiro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA CAMILA BARGAMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000224-81.2018.8.11.0009; Parte Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA 

ME Parte Ré: JESSICA CAMILA BARGAMO DE OLIVEIRA FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 27 de março de 2018, 14h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 15 de fevereiro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO FERRAZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Finalidade: Intimar a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a 

correspondência devolvida pelo correio com a informação “Ausente” o n.º 

Id 11766072, para apresentar o novo endereço da parte promovida, para 

fins de citação/intimação. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 
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BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000836-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESIA DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Finalidade: Intimar a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a 

correspondência devolvida pelo correio com a informação “Não existe o 

número” o n.º Id 11765979, para apresentar o novo endereço da parte 

promovida, para fins de citação/intimação. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010133-67.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT0008376A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ROMANHOLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO)

EDWIN DE ALMEIDA COSTA OAB - MT14621/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010133-67.2014.8.11.0009; . Parte Autora: LUIZ ANDRE BEZERRA 

MARQUES DE SA Parte Ré:OSVALDO ROMANHOLI FINALIDADE: INTIMAR 

a parte executada, na pessoa do (a) advogado (a), para pagar em 15 

(quinze) dias o valor reclamado, R$53.252,36 (cinquenta e três mil, 

duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) a contar esse 

prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado, sob pena de penhora on-line pelo sistema BacenJud. Bem 

como, se a parte executada resolver impugnar a execução deverá 

efetivá-la no mesmo prazo. Tudo em conformidade com a r. decisão Id. 

11115269 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-98.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA SILVA NIENKOETTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010301-98.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: 

DEBORA REGINA DA SILVA NIENKOETTER Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

INTIMAR a parte executada, na pessoa do (a) advogado (a), para pagar 

em 15 (quinze) dias o valor reclamado, R$13.453,36 (treze mil, 

quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) a contar 

esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado, sob pena de penhora on-line pelo sistema BacenJud. Bem 

como, se a parte executada resolver impugnar a execução deverá 

efetivá-la no mesmo prazo. Tudo em conformidade com a r. decisão Id. 

111115271 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010025-09.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DE LIMA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE MARTINS DA SILVA RAUBER (EXECUTADO)

GEORGE BOURLIER DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSÉ JUAREZ DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

CELSO ROBERTO TEIXEIRA OAB - MT0010892A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010025-09.2012.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: ADEMAR DE LIMA 

NOGUEIRA Parte Ré: EXECUTADO: IVONETE MARTINS DA SILVA 

RAUBER, GEORGE BOURLIER DE OLIVEIRA, JOSÉ JUAREZ DA SILVA . 

Finalidade: Intimar a parte executada Ivonete Martins da Silva Rauber, para 

em 48:00 horas, regularize a representação processual, sob pena de 

invalidade dos atos praticados, bem como, da Restrição Judicial Sobre 

Veículo Automotor - RENAJUD ( id-11783193) e de todo o teor da decisão 

judicial de id- 10782634. Colíder, 16 de fevereiro de 2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010025-09.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DE LIMA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE MARTINS DA SILVA RAUBER (EXECUTADO)

GEORGE BOURLIER DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSÉ JUAREZ DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

CELSO ROBERTO TEIXEIRA OAB - MT0010892A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010025-09.2012.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: ADEMAR DE LIMA 

NOGUEIRA Parte Ré: EXECUTADO: IVONETE MARTINS DA SILVA 

RAUBER, GEORGE BOURLIER DE OLIVEIRA, JOSÉ JUAREZ DA SILVA . 

Finalidade: Intimar a parte executada José Juarez da Silva, de todo o teor 

da decisão judicial de id-10782634, bem como, da Restrição Judicial Sobre 

Veículo Automotor - RENAJUD id-11783193, para querendo manifestar, o 

que entender de direito, no prazo legal. Colíder, 16 de fevereiro de 2018. 

Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010189-32.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FIORIO SIRONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER FRANCISCO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010189-32.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: FABIO FIORIO 

SIRONI Parte Ré: EXECUTADO: VALTER FRANCISCO . FINALIDADE: Intimar 
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a parte exequente, através do (a) Defensor (a)/Advogado(a), da 

Decisão/despacho judicial cujo teor se lê no id – 11075153, bem como, do 

espelho de Penhora juntado aos autos ids – 11785972, para manifestar o 

que for de seu interesse em 10 dias. Colíder, 16 de fevereiro de 2018. Ana 

Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 103381 Nr: 185-38.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da defesa, por violação ao art. 201, § 

2º, do Código de Processo Penal c.c. o arts. 38 e 24 do mesmo Estatuto 

Processual Penal e art. 88 da Lei 9.099/95.IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

INTIME-SE o ofendido Bruno Rafael Gama da Rosa do inteiro teor da 

decisão de fls. 248/249, deixando cópia com ele, e, na mesma ocasião, 

ADVIRTA-SE-O de que a imputação que recai sobre o acusado, neste 

momento, é o de suposta violação ao art. 129, “caput”, do Código Penal, ou 

seja, lesão corporal leve, crime que exige o manifesto e expresso DESEJO 

DA VÍTIMA de ver seu agressor processado, na forma do art. 88 da Lei 

9.099/95 c.c. o art. 24 do Código de Processo Penal, caso em que poderá 

externar a vontade diretamente ao(à) Oficial(a) de Justiça ou ao 

magistrado, ao Ministério Público ou à autoridade policial no PRAZO 

MÁXIMO DE 06 (SEIS) MESES contados da respectiva intimação, podendo 

haver retração caso a resposta inicial seja negativa (não representação), 

desde que neste mesmo prazo de 06 (seis) meses, a teor do disposto no 

art. 38 c.c. o art. 25 do referido Estatuto Processual Penal.Caso haja 

representação, por ser desde já irretratável, na dicção do art. 25 do 

Código de Processo Penal, pois que já oferecida a denúncia, e encerrada 

a instrução probatória, dê-se vista dos autos às partes para as alegações 

finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, primeiramente ao Ministério 

Público e depois à defesa, vindo os autos em seguida conclusos para 

decisão.De outro lado, caso inicialmente não haja representação, 

aguarde-se o feito perante a zelosa Secretaria Judicial pelo lapso de 06 

(seis) meses contados da intimação da vítima, para o caso de eventual 

retratação, na forma do art. 38 do Código de Processo Penal. Transcorrido 

o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, venham-me os 

autos conclusos.Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000604-75.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SILVERIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RUBENS PEREIRA GONCALVES - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

1000604-75.2016.8.11.0009 REQUERENTE: PAULO SILVERIO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação 

de fazer com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COLÍDER, a fim de que 

providenciem ao paciente PAULO SILVÉRIO o seguinte medicamento: a) 

pomada HIGROGEL + ALGINATO. Segundo a inicial, PAULO SILVÉRIO é 

portador de insuficiência venosa crônica, com úlceras extensas em 

pernas bilateralmente de difícil cicatrização (CID I 87.2[1] I83.0[2]), 

consoante laudo médico anexo, circunstância que demanda o uso 

contínuo do medicamento suso declinado. Em resposta ao ofício enviado 

pela Defensoria Pública desta Comarca (id. 3732045 - pág. 2), a Secretaria 

Municipal de Saúde informou que o fármaco não faz parte dos 

medicamentos disponíveis na RENAME e REMUME ou na Farmácia de Alto 

Custo, o que a impossibilitar o fornecimento por não se tratar de 

medicamentos da atenção básica (id. 3732045 - pág. 3). Daí a parte 

requerente pleiteou a concessão da tutela de urgência para que as partes 

requeridas fornecessem o medicamento, o que foi deferido em 20/12/2016 

(id. 4691990 – págs. 1/3, e Id. 4691982 – págs. 1/3). Citado, o ESTADO De 

MATO GROSSO apresentou contestação (id. 4553225 - págs. 1/7), 

impugnada pela parte autora (id. 4631981 - págs. 1/4). O Ministério Público 

requereu a procedência dos pedidos (id. 4636745 - págs. 1/6). Requerido 

pela parte autora o bloqueio de ativos do poder público para o 

cumprimento da decisão liminar (Id. 7921870 - pág. 1), a análise do pedido 

foi condicionada à exibição de mais 2 (dois) orçamentos distintos do qual 

subsidia o pedido de penhora (id. 8028415 - pág. 1), restando, pois, 

observado o disposto no Enunciado 56 da II Jornada de Direito da Saúde. 

Com a apresentação dos orçamentos remanescentes (id. 8687411 - págs. 

1/2), adotado o de menor valor (id. 8823330 - págs. 1/2), determinou-se a 

penhora de ativos financeiros das rés, o que foi devidamente cumprido (id. 

8828652 - pág. 1/3). Noticiando o recebimento dos medicamentos, pleiteou 

o autor o levantamento dos valores constritos nos autos mediante 

transferência para o estabelecimento comercial fornecedor (id. 11306143 

- pág. 1). Requisitou-se parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para 

exame da pertinência da tutela de urgência (id. 11438078 - págs. 1/2), o 

qual sobreveio e foi acostado aos autos (id. 11506955 - pág. 1). II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do levantamento de valores O pleito da parte 

autora merece acolhimento. Os medicamentos concedidos pela decisão 

liminar (id. 4691990 – págs. 1/3, e Id. 4691982 – págs. 1/3) foram 

entregues conforme nota fiscal eletrônica nº 001337 (id. 11306192 - pág. 

1) emitida em 12/12/2017 por Rubens Pereira Gonçalves ME e petição da 

parte autora de 10/01/2018 confirmando o recebimento dos medicamentos 

(id. 11306143 - pág. 1), observado, portanto, a prestação de contas 

exigida pelo art. 1.319, “caput”, da CNGC, por se tratar de verba pública. 

Assim, com o levantamento do montante, necessário se faz a assinatura 

de termo de responsabilidade tanto do fornecedor quanto da parte autora 

favorecida, nos termos do Enunciado 55 da II Jornada de Direito da Saúde: 

“55 – Saúde Pública - O levantamento de valores para o cumprimento de 

medidas liminares nos processos depende da assinatura de termo de 

responsabilidade e prestação de contas periódica.” Entanto, é de se 

anotar a diferença de mais de 20% (vinte por cento) do valor de mercado 

praticado pelo fornecedor, como se vê do parecer do Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT - id. 11506955 - pág. 1). II.2 - Da suspensão do feito O REsp 

nº 1.657.156/RJ, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, foi afetado pela 

sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas, dada a 

repercussão do tema de abrangência nacional, e, assim, determinou o 

eminente Relator a suspensão, em todo território nacional, dos processos 

pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a obrigação de o 

Poder Público fornecer medicamentos não incorporados, por meio de atos 

normativos, ao Sistema Único de Saúde. Deste modo, resta a este 

magistrado determinar a suspensão do presente feito até decisão final a 

ser prolatada no referido REsp nº 1.657.156/RJ, tudo nos termos do art. 

1.037, inciso II, c.c. o art. 313, inciso IV, do NCPC: “Art. 1.037. 

Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a 

presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de 

afetação, na qual: II - determinará a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a questão e tramitem no território nacional”; “Art. 313. Suspende-se 

o processo: IV - pela admissão de incidente de resolução de demandas 

repetitivas”. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) EXPEÇA-SE alvará para 

recuperação dos valores despendidos mediante transferência para a 

conta bancária indicada pela parte autora (id. 11306143 - pág. 1) no valor 

de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), constante da aludida nota 

fiscal eletrônica, devendo o valor remanescente do bloqueio ser restituído 

ao erário; b) DETERMINO a SUSPENSÃO do feito até decisão final no IRDR 

REsp nº 1.657.156/RJ, segundo o art. 1.037, inciso II, c.c. o art. 313, inciso 

IV, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Dê-se vista dos autos para que a 

parte ré se manifeste a respeito da prestação de contas suso declinada, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, na previsão do § 4º, do mencionado 
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art. 1.319, da CNGC, facultando-lhe a adoção das providências julgadas 

pertinentes - inclusive comunicando acerca da documentação 

comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, 

municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de controladoria 

interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado 

(AGE), destacando-se o fato de haver fornecimento de medicamento por 

valor 20% (vinte por cento) acima do praticado pelo mercado. Prolatada 

decisão final no IRDR REsp nº 1.657.156/RJ, venham-me os autos 

conclusos com a retomada de sua tramitação para aplicação do 

precedente, consoante o art. 1.040, inciso III, do NCPC. Intimem-se. 

Cientifique-se o Ministério Público. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como OFÍCIO, MANDADO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder, 16 de fevereiro 

de 2017.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000117-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. Y. D. S. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Numero do Processo: 

1000117-37.2018.8.11.0009 AUTOR: ANTONY YURI DOS SANTOS 

SOUZA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. 

I - RELATÓRIO Trata-se de ação cominatória para cumprimento de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para o fim de 

compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE COLÍDER a 

disponibilizarem tratamento cirúrgico ortopédico necessário à preservação 

da saúde de ANTONY YURI DOS SANTOS SOUZA, portador de sequela 

de Pé Torto Congênito (CID10 Q 66.0). Mediante prescrição médica, 

procurada a Secretaria Municipal de Saúde, esta informou que o Município 

de Colíder, embora forneça atendimento para pacientes na área de 

ortopedia no Hospital Regional local, não dispõe do suporte especializado 

de cirurgião ortopedista para o procedimento cirúrgico vindicado. 

Requisitou-se parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para exame do 

pedido de tutela de urgência (id 11511575). Parecer do Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT) juntado aos autos (id 11523483 - págs. 1/3). Alfim, o feito 

deu entrada no plantão judiciário e, em 27/01/2018, o Excelentíssimo 

Magistrado plantonista, Dr. Maurício Alexandre Ribeiro, relegou a análise 

dos pedidos por não integrarem o rol de matérias a serem analisadas em 

regime de plantão previstas no art. 242 da CNGC/MT. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça É de se conceder os 

benefícios da gratuidade da justiça, presumida a hipossuficiência ante a 

postulação pela Defensoria Pública e por se tratar de questão de saúde, 

na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC. II.2 - Da tutela de urgência Não 

obstante os valiosos argumentos da combativa Defensora Pública, com o 

devido respeito, a inicial é indeferida por inexistência de interesse de agir. 

Sabe-se que o direito à saúde vem observado, no âmbito internacional, na 

Declaração Universal de Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas, no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

na Convenção Americana de Direitos Humanos, no Protocolo Adicional à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, além de outros documentos não menos 

importantes. No âmbito nacional, a saúde, além de direito humano de 2ª 

geração, é direito e garantia fundamental eleita como direito social no 

“caput” do art. 6º da CRFB/88, com seção exclusiva na Carta Magna, 

inserta no “Título VIII - Da Ordem Social”, Capítulo II – Da Seguridade 

Social”, no particular “Seção III – Da Saúde”, com regulamentação 

detalhada a partir do art. 196, sendo esta igualmente a diretriz da 

Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no “Título V – 

Do Desenvolvimento Econômico a Social”, “Capítulo I – Da Seguridade 

Social”, “Seção II – Da Saúde”. E, para a consecução dela (saúde), 

concebeu-se a Lei 8.080/90, também conhecida como Lei Orgânica da 

Saúde, que regula em todo o território nacional as ações e serviços de 

saúde, dispondo sobre as ações e os serviços prestados pelos três 

níveis da Federação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Na 

espécie, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), está 

inclusa a execução de ações de assistência terapêutica integral, a teor do 

que dispõe o art. 6º, inciso I, alínea “d”, primeira parte, da Lei 8.080/90: 

“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS): I - a execução de ações: d) de assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica;” E os tratamentos e procedimentos 

cirúrgicos demandam, primordialmente, sério e abrangente planejamento 

para serem contemplados nas tabelas elaboradas pelo gestor federal do 

Sistema Único de Saúde, a serem realizados em todo território nacional por 

serviço próprio, conveniado ou contratado, em consonância com o art. 

19-M, inciso II, da Lei 8.080/90, observado o acesso universal e igualitário 

às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

Dada a complexidade da matéria, o acesso a tratamentos e procedimentos 

cirúrgicos envolve uma cadeia multifacetária de atores públicos e privados 

que exercem variadas atribuições nos ambientes econômico, político e 

social. Assim, o Sistema Único de Saúde vem organizado de forma 

regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente, com 

direção e gestão peculiares a cada esfera de competência, como 

preceituam os arts. 8º, 9º e seguintes da Lei 8.080/90, seguindo-se a 

mesma sistemática no tocante aos tratamentos e procedimentos 

cirúrgicos. Vale dizer, há tratamentos e procedimentos da atenção básica 

(esta entendida como o primeiro nível da atenção à saúde do SUS, com 

emprego de tecnologia de baixa densidade), da média complexidade (esta 

entendida como nível intermediário da atenção à saúde do SUS, com a 

atuação de profissionais especializados e a utilização de recursos 

tecnológicos para o diagnóstico e tratamento) e da alta complexidade (esta 

entendida como o último nível da atenção à saúde do SUS, com o emprego 

de alta tecnologia e alto custo), em que a política pública de saúde foi 

estrategicamente desenhada de acordo com as diretrizes suso 

declinadas, observada rigorosa metodologia para a incorporação e 

exclusão de procedimentos por meio da Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias (Conitec - Decreto Presidencial nº 7.646/11), 

a integrar o conjunto de ações e serviços de saúde da citada Lei 8.080/90. 

Nesse sentido, concebeu-se a Relação Nacional de Ações e Serviços de 

Saúde (RENASES), instituída por meio da Portaria nº 841 de 02 de maio de 

2012, relação que, como o nome diz, compreende todas as ações e 

serviços que o Sistema Único de Saúde oferece ao usuário para 

atendimento da integralidade da assistência à saúde, como se vê de seu 

art. 1º: “Art. 1º Fica publicada a Relação Nacional de Ações e Serviços de 

Saúde (RENASES), que compreende todas as ações e serviços que o 

Sistema Único de Saúde (SUS) oferece ao usuário, para atendimento da 

integralidade da assistência à saúde, em atendimento ao disposto no art. 

22 do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011 e no art. 7º, inciso II da Lei 

nº 8.080/90, disponível no sitio do Ministério da Saúde: 

http://www.saude.gov.br, após a publicação desta Portaria. § 1º Esta 

versão contém as ações e serviços ofertados pelo (SUS) na data de 

publicação do Decreto nº 7508, de 28 de junho de 2011, com acréscimo 

dos novos serviços e ações instituídos até a data de edição desta 

Portaria. § 2º As ações e serviços descritos na (RENASES) contemplam, 

de forma agregada, toda a Tabela de Procedimentos, Órteses, Próteses e 

Medicamentos do (SUS).” Ir de encontro à esta metodologia exige 

circunstância excepcional que demanda edifícios teóricos e 

argumentativos coerentes e harmônicos com o ordenamento jurídico 

subjacente. No estado da natureza, tudo possui um limite, um marco, uma 

fronteira. Não há bens ou serviços que possam ser fornecidos de forma 

ilimitada, irrestrita ou infinita. Vivemos em um sistema capitalista ou, caso 

prefiram, em um capitalismo de bem-estar social ou simplesmente 

capitalismo social e, em última instância, os bens e serviços fornecidos 

pelo Estado demandam investimentos. E os investimentos, em sua maior 

parte, advêm do recolhimento de tributos, os quais representam a receita 

do Estado. Estes (os tributos), por sua vezes, notabilizam-se por ser toda 

prestação pecuniária compulsória recolhida dos contribuintes, por uma 

relação de imposição, em decorrência da prática de hipóteses de 

incidência ou fatos geradores, os quais, em regra, refletem aquele sistema 

capitalista com a circulação de bens e riquezas (auferir renda, circular 

mercadorias, transmitir bens, prestar serviços etc). Daí porque, nesse 

cenário, aplicável a Lei da Conservação das Massas de Antoine Lavoisier, 

que retrata o estado da natureza das coisas: “Em qualquer sistema, físico 

ou químico, nunca se cria nem se elimina matéria, apenas é possível 

transformá-la de uma forma em outra. Portanto, não se pode criar algo do 

nada nem transformar algo em nada (Na natureza, nada se cria, nada se 

perde, tudo se transforma)”. Vale dizer, assim como os recursos da 
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natureza, o Estado possui receitas limitadas e, por isso, atender a todos 

em todas as medidas é situação insuperável, intangível e irreal. Então, não 

é porque a decisão judicial determina ao Estado o fornecimento dos 

procedimentos, medicamentos ou tratamentos, exatamente como pedido 

pelas partes, que o pleito se transforma em realidade. Os 

estabelecimentos de saúde, os médicos, os leitos, os centros 

terapêuticos, os equipamentos, os medicamentos e os insumos não 

surgem do nada, pois, como visto, na natureza, não se pode criar algo do 

nada, porque do nada, nada surge. Não há como se creditar ao Poder 

Judiciário poderes místicos tal como o complexo do Rei Midas, em que todo 

e qualquer objeto tocado se transformava em ouro. Segundo dados do 

Ministério da Saúde, em relação a 2010, o custo da judicialização da saúde 

no Brasil aumentou 1.233% (um mil, duzentos e trinta e três por cento), 

com projeção de gastos com ações judiciais de R$ 1.600.000.000,00 (um 

bilhão e seiscentos milhões de reais) para o ano de 2016. Dada a 

relevância do tema, nos dias 27, 28 e 29 de abril e 04, 06 e 07 de maio de 

2009, em Audiência Pública convocada pelo então Presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF), Ministro Gilmar Mendes, ouviram-se 50 (cinquenta) 

especialistas entre advogados, defensores públicos, promotores e 

procuradores de justiça, magistrados, professores, médicos, técnicos de 

saúde, gestores e usuários do Sistema Único de Saúde. As falas destes 

especialistas auxiliaram sobremaneira o entendimento sobre as diversas 

nuances desta tão complexa área, as quais estão disponíveis em texto e 

vídeo no sítio eletrônico do Pretório Excelso nos seguintes endereços 

e l e t r ô n i c o s :  h t t p : / / w w w . s t f . j u s . b r / p o r t a l / c m s / v e r T e x t o . a s p ?

s e r v i c o = p r o c e s s o A u d i e n c i a P u b l i c a S a u d e & p a g i n a = C r o n o g r a m a 

h t t p : / / w w w . s t f . j u s . b r / p o r t a l / c m s / v e r T e x t o . a s p ?

servico=processoAudienciaPublicaSaude&pagina=videos No ano 

seguinte, a partir da citada Audiência Pública, o Conselho Nacional de 

Justiça constituiu grupo de trabalho que culminou na aprovação da 

Recomendação nº 31 de 2010. Em 2011, seguindo a diretriz, o órgão de 

cúpula administrativa do Poder Judiciário editou a Recomendação nº 36. 

Ambas (Recomendações nº 31 e 36) recomendam aos tribunais a adoção 

de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais 

operadores do direito para assegurar maior eficiência na solução das 

demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. Atento às 

recomendações, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso instalou 

o Núcleo de Apoio Técnico em 09/11/2011, mediante termo de cooperação 

técnica com a Secretaria Estadual de Saúde, órgão constantemente 

acionado por este Juízo em questões como esta. Em 06/04/2010, o 

Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 107, criou o 

Fórum Nacional de Saúde com a seguinte finalidade: “Art. 1º Fica instituído, 

no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional para o 

monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, com a 

atribuição de elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas 

para o aperfeiçoamento de procedimentos, o reforço à efetividade dos 

processos judiciais e à prevenção de novos conflitos.” Depois de quase 

07 (sete) anos de atuação, observa-se que o mencionado Fórum vem 

atuando constantemente para o aperfeiçoamento de procedimentos e 

prevenção de novos conflitos na área. Um dos principais resultados 

alcançados foi a edição de resolução da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) que exige que os planos de saúde informem por 

escrito e em até 48 (quarenta e oito) horas qualquer negativa de 

atendimento ao usuário. Para melhor entendimento do cenário de 

insustentabilidade, nos anos de 2013 e 2014, o Conselho Nacional de 

Justiça encomendou estudo sobre a temática que resultou em profícua 

obra: “Judicialização da saúde no Brasil: dados e experiência. 

Coordenadores: Felipe Dutra Asensi e Roseni Pinheiro. Brasília: Conselho 

Nacional de Justiça, 2015”. No citado estudo, constataram-se algumas 

características comuns nas ações judiciais de saúde em trâmite nos 

tribunais alvo: “Foco curativo das demandas: as demandas apresentadas 

versam de forma predominante sobre aspectos curativos da saúde 

(medicamentos, tratamentos, próteses etc.) e menos sobre aspectos 

preventivos (vacinas, exames etc.). Isto evidencia que a judicialização da 

saúde ainda versa sobre uma dimensão bastante parcial de todas as 

ações e serviços de saúde que devem ser prestadas pelo poder público. 

Predominância da litigação individual: a proporção entre ações coletivas e 

ações individuais é ainda grande, de modo que a maioria radical de 

demandas judiciais de saúde versem sobre ações individuais. Isso reforça 

a ideia de que a microlitigação é um dado em saúde e o acúmulo de ações 

individuais gera desafios para as partes, o Judiciário e a própria gestão 

em saúde. Tendência de deferimento final e na antecipação de tutela: na 

maioria dos casos, houve deferimento do pedido de antecipação de tutela 

sem pedido de informações complementares. Além disso, na maioria dos 

casos houve confirmação do deferimento do pedido na sentença de 1ª 

instância e também no acórdão de 2ª instância. Tendência de utilização do 

NAT, especialmente nas capitais: a maioria das decisões não fez menção 

ao NAT como uma estratégia para a atividade judicante em saúde, apesar 

de se observar nos dados uma tendência a sua utilização, especialmente 

nas capitais.” E no caso Araguaína/TO a pesquisa trouxe a atuação mais 

efetiva do Núcleo de Apoio Técnico daquela localidade: “O NAT nasceu da 

necessidade de uma compreensão multidisciplinar a respeito da saúde e 

do direito. Tradicionalmente, os NATs foram implementados nos diversos 

tribunais do país com um propósito consultivo, ou seja, para auxiliar o juiz 

na formação de sua convicção nos litígios em saúde. Em regra, o 

profissional da saúde sabe da eficácia de medicamentos, pertinência de 

exames ou desejabilidade de tratamentos. Nesse sentido, o apoio do NAT 

seria importante para que, com o parecer de profissionais de saúde, o juiz 

pudesse julgar melhor e com mais elementos técnicos. No caso de 

Araguaína, as funções do NAT foram além do aspecto consultivo, 

englobando também aspectos de prevenção e de gestão. O caráter 

consultivo diz respeito à função de ferramenta de apoio ao Judiciário 

antes de emitir decisões, no sentido de proferir pareceres técnicos quanto 

ao direito sanitário e políticas públicas de saúde. O caráter de prevenção 

diz respeito a sua atuação como meio de solução administrativa de 

conflitos, estimulando a interlocução entre as instituições jurídicas e 

políticas e prevenindo a judicialização das demandas. O caráter de gestão 

diz respeito à identificação da maior incidência das demandas para ações 

e estratégias de planejamento em saúde, com o objetivo de otimizar o 

atendimento prestado aos usuários, além de também acompanhar o 

cumprimento das ações judiciais e a pertinência de utilização de 

medicamentos e insumos de trato sucessivo. (...) É possível afirmar que o 

NAT de Araguaína recebeu diversas funções que vão além do caráter 

consultivo, que é típico das outras experiências de NAT. Em Araguaína, 

são diferenciais da atuação do NAT: a articulação direta com os 

programas de saúde locais, a integração com a Ouvidoria Municipal e o 

papel de acompanhamento de decisões judiciais mesmo após terem 

transitado em julgado. Isto contribuiu para a constituição de um ambiente 

de efetivação do direito à saúde eminentemente preventivo, aproximando o 

contato com os cidadãos e estimulando a solução administrativa de 

conflitos. Como resultado, observase a democratização das ações e 

serviços de saúde, e maior celeridade no atendimento de demandas que 

potencialmente seriam objeto de novas ações judiciais. (...)”. Em tal obra 

abordou-se também os casos de Lages/SC e Brasília/DF, em que a 

sensibilização dos atores, a criatividade, a proatividade e o senso de 

cooperação permitiram a instalação de modelos a serem replicados e 

ajustados às realidades regionais e locais de todo o Brasil, o que se 

recomenda desde já aos gestores estaduais e municipais. Realmente, a 

presente situação é endêmica em todo o país, a judicialização de 

demandas de saúde perante o Poder Judiciário com a consequente 

intervenção no Poder Executivo para a consecução daqueles direitos. E tal 

prática é extremamente prejudicial ao Poder Público e à própria 

coletividade, o que a frustrar qualquer política pública planejada, articulada 

e programada, porquanto, em última análise, obriga-se o Estado ao 

fornecimento de procedimentos, tratamentos e medicamentos muitas 

vezes não contemplados pela estrutura do Sistema Único de Saúde, 

alguns deles até de eficiência não comprovada. Daí porque a intensa 

preocupação por parte do Poder Judiciário, que ficou demonstrada no 

cotejo histórico-evolutivo aqui levantado, movimento liderado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. É certo que o 

cidadão não pode ficar desassistido, mormente quando o ordenamento 

jurídico lhe assegura a assistência à saúde como direito e garantia 

fundamental. Mas, de outro lado, também é certo que o ingresso ao 

Sistema Único de Saúde, mediante o manejo de medidas judiciais, é 

prerrogativa oportunizada à pequena parcela da população, ainda que por 

meio da Defensoria Pública ou do Ministério Público, o que a propiciar a 

vantagem de alguns em detrimento da maioria. Não por outro motivo, o 

Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários 566471 e 

657718, com repercussão geral reconhecida, está prestes a julgar a 

questão do fornecimento pelo Estado de medicamentos de alto custo não 

disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde e de medicamentos não 

registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na prática, a 

questão é tormentosa e para que não haja mais prejuízos ou injustiças, 

quer para o(a)(s) postulante(s), quer para a sociedade, deve-se seguir, 
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em casos ordinários, como o aqui analisado, a política pública estatuída 

pelo SUS, em que não há qualquer dúvida sobre a obrigação do Estado. 

De fato, como bem ponderou o Ministro Luís Roberto Barroso: “Não há 

sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os 

remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, devam 

ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas”. Malgrado a 

imprescindibilidade do tratamento pleiteado, demonstrado que está nos 

exames laboratoriais, laudos, atestados e documentos médicos juntados, 

verificada a patologia que acomete a parte autora, observa-se que o(s) 

tratamento(s) demandado(s) por ela sequer fora(m) pleiteado(s) 

administrativamente. Conquanto o receituário lavrado pelo médico 

ortopedista e traumatologista, Dr. Sebastião Amilton Ribeiro (CRM/MT 

8400), a recomendar a cirurgia para correção da anomalia que acomete a 

parte favorecida (id 11502212 - pág. 9), de acordo com o parecer do 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT - id 11523483 - págs. 1/2), o respectivo 

procedimento é contemplado na tabela SIGTAP do SUS e há unidades 

hospitalares no Estado de Mato Grosso que o disponibilizam mediante 

ingresso perante a Central de Regulação do Estado de Mato Grosso: De 

outro lado, malgrado a imperiosa necessidade do procedimento cirúrgico, 

não só para impedir o agravamento de seu quadro clínico, mas sobretudo 

para melhora significativa de sua qualidade de vida, segundo o apontado 

parecer, a cirurgia buscada é eletiva, isto é, não urgente, de modo a 

possibilitar a postulação pela via ordinária sem maior prejuízo. Assim, 

deverá(ão) o(a)(s) interessado(a)(s) dar entrada no pedido administrativo 

perante o órgão de saúde competente para só então, em caso de não 

atendimento, ingressar novamente com a medida judicial, em tudo 

observado o Enunciado nº 3 da I Jornada de Direito da Saúde e o art. 

1.311, “caput” e parágrafo único, da CNGC: “ENUNCIADO N.º 3 

Recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar sobre disponibilidade 

do atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária.” “Art. 1.311. 

Conforme o Enunciado nº 3 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014, recomenda-se ao 

autor da ação, a busca preliminar sobre a disponibilidade do atendimento, 

evitando-se a judicialização desnecessária. Parágrafo único. Devido ao 

ajuizamento de ações que versam sobre tratamento de alto custo, mas 

fornecidos administrativamente pelo SUS – Sistema Único de Saúde –, de 

forma gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença do interesse 

processual, verificar a documentação que comprove ter o autor realizado 

o pedido administrativo.” Assim, a petição inicial é indeferida por ausência 

de interesse de agir, porquanto não há notícia de negativa no fornecimento 

do(s) tratamento(s) demandado(s) à parte autora por parte do poder 

público. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO a gratuidade da 

justiça à parte autora, presumida a hipossuficiência ante a postulação pela 

Defensoria Pública e por se tratar de questão de saúde, na forma do art. § 

3º, do art. 99, do NCPC; b) INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL 

por ausência de interesse de agir, e, com isso, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330, inciso III, c.c. o art. 485, 

inciso I, ambos do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Intimem-se. Oficie-se à Procuradoria-Geral do Ministério Público, à 

Procuradoria de Justiça Especializada da Cidadania e Consumidor, à 

Promotoria de Justiça da Comarca de Colíder, ao Defensor Público-Geral, à 

Defensoria Pública da Comarca de Colíder, à Ordem dos Advogados do 

Brasil Seccional de Mato Grosso, à 11ª Subseção de Colíder da Ordem 

dos Advogados do Brasil, à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso, à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Colíder e à 

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, ao Conselho Estadual de 

Saúde de Mato Grosso e ao Conselho Municipal de Saúde de Colíder para 

que tomem as devidas providências que entenderem pertinentes, tudo na 

determinação do art. 139, inciso X, do Novo Código de Processo Civil, 

REMETENDO-LHES CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO e DA PROLATADA EM 

26/01/2018 SOB O ID Nº 11505871 NOS AUTOS Nº 

1000038-58.2018.8.11.0009, em trâmite perante este Juizado Especial da 

Fazenda Pública, tudo em caráter de URGÊNCIA por se tratar a saúde 

direito difuso e coletivo, na dicção do art. 542, inciso I, da CNGC. 

Cientifique-se o Ministério Público por se tratar de interesse de incapaz, na 

determinação do art. 178, inciso II, do NCPC. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel a CNGC. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 17h59 do dia 

16/02/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Colíder, 16 de fevereiro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104341 Nr: 2776-56.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642, VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 Vistos.

Considerando a petição do réu de ref. 37 no qual informa que indicará a 

área da matricula n. 241 (fazenda Vale Dourado), intime-se o Sr. Meirinho 

para que proceda a avaliação do bem imóvel rural.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79844 Nr: 3123-60.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO GONÇALVES BATISTA, DIVINO GONÇALVES 

BATISTA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8.184-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida (ré) a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75119 Nr: 1217-35.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ALESSANDRO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar busca no sistema RENAJUD, afinal o exequente não 

juntou nos autos comprovação de que o executado possui veículos em 

seu nome, sendo que tal diligência deveria ter sido realizada previamente 

pelo próprio interessado.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 82953 Nr: 4205-29.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DE MATOS BICALHO, ORALDA 

BATISTA DE MATOS BICALHO , OSVALDO ELIAS BICALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Vistos.

Considerando a manifestação da parte exequente afirma que após a 
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adjudicação do bem penhorado, o débito estará extinto, com fulcro no art. 

877 do CPC LAVRE-SE O AUTO DE ADJUDICAÇÃO.

 Após, autos conlusos para sentença de extinção pelo pagamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116922 Nr: 704-62.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do CPC.

Atento às condições pessoais do alimentante e do alimentado, arbitro os 

alimentos provisórios em favor da menor no valor de R$ 264,00 (duzentos 

e sessenta e quatro reais); equivalente a 30% do salário mínimo vigente, a 

partir da citação.

Designo audiência de conciliação para o dia 26 de março de 2018, às 

13h30min, com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro.

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15644 Nr: 762-22.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDALVA FERREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93475 Nr: 3602-19.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, RODRIGO 

MOURA DE VARGAS, JOÃO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Certifico que nesta data habilitei os demais procuradores do executado. 

Desta forma impulsiono o feito a fim de intimá-los da decisão retro: 

Vistos.Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa 

ainda não adimpliu o crédito devido. Deve ser consignado que o artigo 835 

do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora.Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os 

autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, querendo, 

opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.A parte exequente 

deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. Caso a parte não se 

manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, fica desde já 

determinada a suspensão do presente feito com fundamento no artigo 921 

do CPC.Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, 

determino o arquivamento dos autos.P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67013 Nr: 697-12.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 27 da portaria 03/2017, CERTIFICO que foi 

apresentada as razões do recurso de apelação interposto pelo autor (ref: 

199), razão pela qual intimo o réu a apresentar as contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68423 Nr: 1828-22.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI 

TOMÉ, ASSIS FILIPPI TOMÉ, INÊZ CORTINA TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROLIM DE MOURA - 

OAB:3707-SC

 Certifico que, não consta depósitos na Conta Única vinculados ao 

presente processo, conforme extrato em anexo. E para constar lavrei a 

presente.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90374 Nr: 2317-88.2016.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KEILA LIMA DOS SANTOS, Cpf: 

06072466184, Rg: 27276660, Filiação: Elislaine da Silva Lima dos Santos e 

Antonio Algaranha dos Santos, data de nascimento: 16/04/1997, 

brasileiro(a), natural de Comodoro-MT, casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos.Trata-se de pedido de providências solicitado pela 

autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor da vítima, 

que teria sido vítima de violência doméstica.Foram aplicadas medidas 

protetivas pleiteadas pela vítima.Ouvido, o Ministério Público manifestou-se 

pela revogação das medidas protetivas, tendo em vista que a ofendida 

não manteve atualizado seu endereço impossibilitando contato para 

verificar-se o interesse na continuidade das medidas.Decido.Em face do 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, tornando definitiva a medida 

protetiva deferida nos autos. Saliento que esta decisão possui natureza 

REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a situação de fato perdurar, 

valem as medidas deferidas. Em que pese à vítima não manter atualizado 

seu endereço e terminal telefônico, tenho que por si só não enseja a 

revogação das medidas concedidas, uma vez que em casos de violência 

domestica mostra-se razoável a ofendida estar fugindo do agressor e 

esquecer-se de comunicar dados pessoais ao Poder Judiciário. Assim, 

mantenho as medidas protetivas concedidas.Determino o traslado das 

principais peças aos autos principais.Ciência ao MP e ao DP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 16 de fevereiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98766 Nr: 362-85.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBERINO ALTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida (autora) a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115349 Nr: 7529-56.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR DOS SANTOS VIEIRA - OFICIAL DO 2º 

SERVIÇO REGISTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS NARDINI - OAB:8386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39788 Nr: 803-42.2012.811.0046

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, Paulo Fernando Schneider - OAB:8117-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 10837 Nr: 998-42.2003.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOBINO FRANCISCO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Frente à renúncia do advogado da parte autora juntada às fls. 137, 

intime-se pessoalmente o requerente para que constitua novo advogado 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 13614 Nr: 1266-62.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODALGIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO, MARCELO 

DE PAULA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA DE PAULA 

XAVIER. - OAB:32876, ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB:26678/PR, 

MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - OAB:PR/8749

 Vistos. O exequente às fls. 643/650 alega que os contratos de comodato 

feitos entre a parte executada e as empresas Agrobull Ltda e Agatha 

Agropecuária Ltda são nulos vez que se trata de fraude à execução. 

Antes deste juízo se manifestar acerca da fraude à execução alegada 

pela parte exequente, determino a intimação das empresas Agrobull Ltda, 

Agatha Agropecuária Ltda e também da parte executada para que, 

querendo, se manifestem no prazo de 15 dias. A fim de garantir e 

assegurar os créditos que poderão ser repassados futuramente em favor 

da parte exequente, caso seja reconhecida a fraude à execução, 

determino que Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Fellipi 

Tomé depositem em juízo qualquer valor que por força contratual deveriam 

ser depositada em favor das empresas Agrobull Ltda e Agatha 

Agropecuária Ltda. Tal intimação deve ser feita tanto por meio do 

advogado Renato Rolim de Moura, OAB/SC 3.707, fls. 632/633, como 

também pessoalmente por meio de mandado de intimação. (...) P. I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15719 Nr: 840-16.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

DO ALTO JURUENA IV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 
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declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21934 Nr: 2954-88.2006.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.S.S. XIMENES FERRAZ - ME, MARIA DO 

SOCORRO DA SILVA XIMENES FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.'

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36005 Nr: 700-69.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIDA SAPIAGINSKI, VALDEMAR 

SAPIAAGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Certifico e dou fé que, não consta valores depositados na Conta Única, 

vinculados ao presente processo, conforme extrato juntado a seguir. E 

para constar lavrei a presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61849 Nr: 3718-64.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES DIARI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 1805 Nr: 666-80.2000.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO TEIXEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO PINTO BARCELOS, ADILSON 

OZEAS PIOVEZAN, PÚBLIO VILAS BOAS NETO, SERRANA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Vistos.

1. Deixo de analisar o pedido de fls. 434, uma vez que tal requerimento 

deve ser feito por meio de processo autônomo direcionado à Diretoria do 

Foro.

2. Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2166 Nr: 2-25.1995.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELM & CIA LTDA, ROMUALDO DE ANDRADE 

KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ORLANDO DE 

ANDRADE KELM - OAB:67226/RS

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8866 Nr: 961-49.2002.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO DE SOUZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação de inventário proposta em que se verifica que o autor 

pediu a extinção do feito, alegando que realizara o inventário pela via 

extrajudicial.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Custas remanescentes pela parte autora.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25627 Nr: 3039-40.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT- 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO ITAÚ S/A propôs a presente ação, requerendo de execução por 

cumprimento de sentença em face de LUCIA CAPELETTI.

 Devidamente intimada a parte autora a dar andamento no feito, 

permaneceu inerte, consoante certidão de fls. 119.

 Decido.

Em vista disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, nos 

termos dos artigos 76, §1º, II e 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas processuais remanescentes, pela parte ré, nos termos da 

sentença de fls. 95/97.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39151 Nr: 166-91.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, 

JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por BANCO 

DO BRASIL S/A, em face de ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, 

JOSÉ ODIL DA SILVA e IZABEL WINGENBACH DA SILVA.

Verifica-se que ocorreu a perda superveniente do objeto, em razão de 

sentença prolatada nos autos de embargos a execução de código 93475 

em que foi reconhecida a prescrição do titulo de crédito que fundamenta a 

presente ação, razão pela qual me valho do artigo 485, inciso VI para 

extinguir a demanda sem resolução de mérito em razão da ausência de 

interesse.

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

Vl – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Determino a desconstituição das penhoras realizadas nestes autos.
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Custas remanescentes pela parte autora.

P. R. I. C.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39422 Nr: 437-03.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPO DO BRASIL S/A, PRUDÊNCIO, MENDES E 

MALUF ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIZAL DISTRIBUIDORA DE INSUMOS SAPEZAL 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DA SILVA PRUDÊNCIO 

- OAB:19.054-A/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - 

OAB:MT-16.670, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40186 Nr: 1201-86.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Certifico e dou fé que, não consta valores depositados na Conta Única, 

vinculados ao presente processo, conforme extrato juntado a seguir. E 

para constar lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111543 Nr: 5951-58.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERON CRISTIANO MAIRINK VOLPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR BENEDITO VOLPI - 

OAB:533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Destarte, analisando-se os autos, verifica-se a ausência de direito 

liquido e certo à amparar a impetração do presente Writ, já que o 

impetrante possui curso superior em relações internacionais porém nos 

autos há exigência relativa à habilitação em licenciatura plena no item 13, 

do anexo I do edital complementar 001/2016. Ademais a lei a Lei Federal 

n.º 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – esclarece que: 

“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco 

primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade normal. “Inexiste, portanto, direito líquido e certo a ser 

amparado pelo presente mandamus.Ante o exposto julgo improcedente o 

pedido inicial para denegar a segurança, com fundamento no art. 487, I do 

CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da 

lei 12.016/09. Sem custas.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32030 Nr: 218-58.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM XIMENES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar buscas no sistema RENAJUD, pois o exequente não 

informou qual veículo deve ser bloqueada, afinal, parte autora possui meio 

de buscar informações quanto à existência de veículos em nome da 

executada, sendo que não junta nenhum tipo de busca anteriormente 

efetuada neste sentido, de modo a pedir que o bloqueio fosse realizado 

sobre determinado veículo.

Intime-se a parte autora que junte nos autos o resultado da busca no 

sistema DETRANNET e solicite o bloqueio que entender necessário.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36907 Nr: 1606-59.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CUNHA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 
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desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60608 Nr: 2393-54.2012.811.0046

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MACHADO, MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO TEIXEIRA JUNIOR, LUIZ FERNANDO 

PINTO BARCELOS, ADILSON OZEAS PIOVEZAN, PÚBLIO VILAS BOAS 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 441 com fulcro no artigo 223, §2º do CPC.

Intime-se a requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a 

impugnação à contestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35995 Nr: 690-25.2011.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDIR HENRIQUE PALHARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Código 35995

Vistos em correição.

 Trata-se de cumprimento de sentença requerida por S.R. Peças agrícolas 

LTDA em face de Enedir Henrique Palharin todos devidamente 

qualificados.

 Vislumbro que a decisão de fls. 64/66 julgou procedente a demanda 

inicial.

 Derradeiramente, fora efetuada restrição judicial de bens móveis 

pertencentes à parte executada via sistema Renajud.

É o relato do necessário.

 1) Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos;

 2) CONVERTO em penhora a restrição judicial efetuada via Renajud.

 3) Intime-se o exequente para comprovar o valor de mercado na forma do 

art. 871, IV, CPC. Após, lavre-se o termo de penhora e proceda com a 

apreensão e remoção do bem móvel penhorado, o qual ficará em poder do 

exequente – art. 840, II, CPC devendo ser elaborada certidão 

circunstanciada da situação atual do veículo;

4) Intime-se o exequente para manifestar se tem interesse na adjudicação;

 5) Demonstrado interesse na adjudicação, intime-se a executada, em 

obediência ao disposto no art. 876, §1º, do CPC, para ciência e eventual 

manifestação quanto ao referido pedido de adjudicação, no prazo de 15 

dias, sob as penas da lei;

 6) Não pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente para fins do art. 

880 do CPC, podendo requerer a alienação particular do (s) bem (ns) 

penhorado(s), nos autos de fls. 13 e 33;

 7) APONHE o (a) senhor (a) Gestor (a) Judicial assinatura na certidão de 

fls. 89, bem como SOLICITE ao servidor que incumbia tal mister a época 

para que aponhe sua assinatura na certidão de fls. 77 e 83.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37679 Nr: 2378-22.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642, VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 Desta feita, proceda à serventia da seguinte forma: 1) PROCEDA a 

serventia com as anotações necessárias para o fim de que as 

publicações direcionados ao executados sejam feitas para o patrono 

indicado às fls. 123 e para a parte exequente para aquele constante às 

fls. 131-verso; 2) Intime-se a parte exequente, mediante DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO/REMESSA para que forneça conta bancária para o 

fim de transferir os demais valores que se encontram penhorados nos 

autos, bem como apresentar nos autos bens passíveis de penhora, no 

prazo de 15 (quinze) dias; 3) Intimem-se a parte exequente, por meio de 

seu advogado constituído mediante diário da justiça eletrônico, para o fim 

de comprovar documentalmente prova de recusa do DETRAN em prestar 

informações, visto que os dados constantes dos seus cadastros são de 

acesso público, de modo que não se justifica a intervenção do Poder 

Judiciário em diligência que compete à parte no prazo de 15 (quinze) dias 

[§1º do art. 218, CPC]; 4) Certifique se o executado apresentou recurso 

cabível da penhora realizada; 5) Intime-se o exequente para manifestar se 

tem interesse na adjudicação; Comodoro-MT, 08 de fevereiro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13860 Nr: 1728-19.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELLI MARCOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP/76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 1) PROCEDA a serventia com as anotações necessárias para o fim de 

que as publicações direcionados ao executados sejam feitas para o 

patrono indicado às fls. 123 e para a parte exequente para aquele 

constante às fls. 131-verso; 2) Intime-se a parte exequente, mediante 

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO/REMESSA para que forneça conta 

bancária para o fim de transferir os demais valores que se encontram 

penhorados nos autos, bem como apresentar nos autos bens passíveis 

de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias; 3) Intimem-se a parte 

exequente, por meio de seu advogado constituído mediante diário da 

justiça eletrônico, para o fim de comprovar documentalmente prova de 

recusa do DETRAN em prestar informações, visto que os dados 

constantes dos seus cadastros são de acesso público, de modo que não 

se justifica a intervenção do Poder Judiciário em diligência que compete à 

parte no prazo de 15 (quinze) dias [§1º do art. 218, CPC]; 4) Certifique se 

o executado apresentou recurso cabível da penhora realizada; 

Comodoro-MT, 08 de fevereiro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29111 Nr: 189-42.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOSSAI & CIA LTDA, MARCELO BEDUSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT/8909, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A

 Código 29111

Vistos em correição.

 Intime-se a (o) exequente MEDIANTE REMESSA dos autos para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queira, manifestar-se a respeito do requerimento 

apresentado pelo curador especial.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Comodoro-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64333 Nr: 2505-86.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRALDO GRISOSTE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS

 1) INTIME-SE o advogado subscrevente da peça de fls. 16/17 para que 

apresente instrumento procuratório de seu mandatário no prazo de 15 

(quinze) dias – art. 105, CPC sob pena de o ato praticado ser considerado 

ineficaz respondendo o subscrevente por perdas e danos; 2) INTIME-SE a 

Fazenda Pública SEM NECESSIDADE de remessa dos autos por não 

tratar-se de quaisquer das hipóteses previstas no art. 412, §5º, I, 

CNGC/MT para comprovar documentalmente prova de recusa do DETRAN 

em prestar informações, visto que os dados constantes dos seus 

cadastros são de acesso público, de modo que não se justifica a 

intervenção do Poder Judiciário em diligência que compete à parte no 

prazo de 15 (quinze) dias [art. 218,§1º, CPC]; 3) Decorrido o prazo, sem 

manifestação, certifique-se e desde já DETERMINO a suspensão do 

processo, pelo prazo de 01 (um) ano, com base no art. 40 e ss. LEF c/c 

art. 921,§1º, CPC e art. 580, ambos da CNGC/MT; 4) Com a suspensão, 

REMETA os autos ao arquivo provisório (devendo a secretaria proceder à 

inclusão do andamento 80, pelo prazo de 01 (um) ano, DEVENDO o mesmo 

ficar alocado em escaninho próprio; 5) DECORRIDO O PRAZO SUPRA, 

certifique-se e intimem-se a parte exequente mediante diário da justiça 

eletrônico/remessa, para manifestar-se nos autos indicando bens 

passíveis de penhora em 48 (quarenta e oito) horas, com as advertências 

em que dispõe o art. 580, §2º, CNGC/MT; 6) Permanecendo silente ou não 

havendo encontrado bens penhoráveis, certifique-se e VENHAM-ME os 

autos conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 15 de fevereiro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67288 Nr: 945-75.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL 

FEDERAL - OAB:

 Código 67288

Vistos em correição.

 Tendo em vista que a desistência da ação foi requerida pelo autor quando 

já contestada à ação, torna-se necessária a intimação da (o) ré para 

manifestar-se acerca da desistência.

 Desta feita, intime-se a Fazenda Pública MEDIANTE REMESSA dos autos 

para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do requerimento 

apresentado nos autos.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96074 Nr: 4841-58.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR BUSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que tenha total ciência do Laudo Médico, juntado nos 

autos na data 05/09/2017, ref.: 35.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87404 Nr: 1322-75.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FRANCISCO GOTTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Ronchi Dias - OAB:2738 

OAB/RO

 Tendo em vista o despacho de ref:50, em cumprimento ao intem 3), 

impulsiono o presentes autos a fim de intimar a parte requerida para no 

prazo de 05 dias, caso queira, especificar as provas a serem produzidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102288 Nr: 1955-52.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ZFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, CPC o 

pedido formulado na exordial, e CONCEDO a guarda definitiva dos 

menores CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS, CLEBER RODRIGUES DOS 

SANTOS, SARA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS e CLAUDEMIR 

RODRIGUES DOS SANTOS R à requerente, Zuleide Ferreira dos Santos. 

Notifique-se o Ministério Público.Expeça-se o competente termo de guarda 

definitiva.Sem condenação em custas e honorários de sucumbência. Com 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se.Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 

Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 08 de fevereiro de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010219-87.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BISPO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010219-87.2015.8.11.0046 REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

MARCELO BISPO DA COSTA Vistos etc. Certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento espontâneo da condenação, determino ainda: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – Intime-se a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, com a devida 

atualização do valor devido, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação 

(art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – 

Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar embargos, independentemente de penhora 

ou nova intimação (art. 525 do CPC). VI – Não apresentados embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo 

penhora, ou não localizada a parte devedora, intime-se a parte exequente 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Código de Processo Civil, conforme 

entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010193-89.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON DUTRA PEREIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010193-89.2015.8.11.0046 EXEQUENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: 

EDILSON DUTRA PEREIRA JUNIOR Vistos etc. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

determino ainda: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. 

II – Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos 

do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos. IV – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a 

referida penhora infrutífera, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC). VI – 

Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, intime-se a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74691 Nr: 356-26.2016.811.0010

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: GESTOR JUDICIÁRIO DA 1ª VARA DA COMARCA DE 

JACIARA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6221-A

 Vistos etc.

Atingido o objetivo do presente incidente, conforme certidão de ref. 29, ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara - MT, 17 de novembro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93795 Nr: 3224-40.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA KATIA FELITO ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. 

do Vale do São Lourenço - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a juntada retro, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora, para no prazo legal, se 

manifestar nos autos, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63766 Nr: 744-60.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Paulina de Souza, BENEDITA PAULINA 

DA COSTA, ANTONIO CANDIDO DA COSTA, BENEDITO TIBURCIO DE 

SOUZA, ARLETE CANDIDO DA COSTA, ERIDAN CARNEIRO DE SOUZA, 

BENOISE PAULINA DE SOUZA, MARINA PEREIRA DE SOUZA, BENEDITO 

ANTONIO DE SOUZA, MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA, BENIZETE PAULINO 

DE SOUZA, SILVONE JOSÉ DA SILVA, MARINA PEREIRA DE SOUZA, 

MAURI TIBURCIO DE SOUZA, NEUZA IZABEL DE MENEZES, JAIRO VIANA 

PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre o Ar jutado retro, 

considerando ser recebido por pessoa alheia aos autos, apesar do 

carimbo MP (mãos próprias), impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 71075 Nr: 12211-36.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Divina Rodovalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, nos termos do Art. 535: A Fazenda Pública será intimada 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 84257 Nr: 4293-44.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLUCY BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos.

1. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no 

processo civil, sendo recomendada sua utilização sempre que possível, 

bem como o grande número de ações semelhantes a presente tramitando 

contra o Município de Jaciara-MT e atendendo ainda ao contraditório e 

economia processual, tudo com fulcro no art. 370 e 372 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO a intimação das partes a fim de que se 

manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias sobre a prova produzida 

em outros processos, no caso, a perícia contábil realizada nos autos de 

código 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066 que têm seu curso perante 

este Juízo, até porque produzida para desate de questão controvertida 

comum.

2. Translade-se cópia da referida pericia para os presentes autos e 

corrija-se a autuação do feito para cumprimento de sentença/execução, 

conforme o caso.

3. Decorrido o prazo, tornem conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89491 Nr: 1113-83.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZADORA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre o AR juntado retro, 

considerando que foi recebdio por pessoa alheia aos autos, impulsionando 

o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99408 Nr: 5818-27.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 75226 Nr: 536-42.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dhemer Jhony Dall Agnol, ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO 

MIGUEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

autora, para no prazo legal, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais finais, no valor de R$ 506,04, conforme cálculo retro 

(Custas R$ 376,85 + Taxa R$ 129,19), devendo ser pagas em guias 

distintas e específicas), sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108667 Nr: 550-55.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMI HENRIQUE FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 147523 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 08/05/2018 às 13h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Cod. Proc.: 98149 Nr: 5256-18.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIGOR EUCLIDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDREI BATISTA SALVIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

autora, para no prazo legal, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais finais, no valor de R$ 506,04, conforme cálculo retro 

(Custas R$ 376,85 + Taxa R$ 129,19), devendo ser pagas em guias 

distintas e específicas), sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96831 Nr: 4608-38.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GILMAR MARCIANO DA SILVA, SANDRA 

MOISÉS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102125 Nr: 7086-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 147520 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 08/05/2018 às 13h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80239 Nr: 2294-56.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADUALL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joanna Heck Borges 

Fonseca - OAB:298.292 - SP

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 147516 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 26/04/2018 às 15h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109231 Nr: 808-65.2018.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 147514 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 26/04/2018 às 14h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 70213 Nr: 11933-35.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO BRAGA DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86879 Nr: 5560-51.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Graça Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora, requerido pela parte exequente, 

solicitando o bloqueio de saldos em contas bancárias do executado, tendo 

em vista que ainda não adimpliu o crédito que se encontra em execução.

Deve ser consignado que o artigo 835 do NCPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.
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Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do NCPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, 

indique a parte exequente outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12390 Nr: 1308-59.2003.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DA SILVA PANAGARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) para devolução dos presentes autos, no prazo 

de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56787 Nr: 1142-41.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA ARAÚJO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimar ambas as partes 

acerca do retorno dos autos da Superior Instância, bem como, querendo, 

no prazo de 10 dias, requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 8864 Nr: 1062-34.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA HALLEY LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FREIBERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilsi Luz - OAB:0395-AOB-SC

 Processo nº 1062-34.2001.811.0010

Código 8864

VISTOS ETC,

 Realizada tentativa de bloqueio via BACENJUD, este restou infrutífero, 

tendo vista o saldo negativo das contas bancárias da parte executada, 

conforme espelho anexo.

Outrossim, em consulta ao Sistema RENAJUD, procedi a restrição acerca 

da circulação de veículos do executado, conforme espelho anexo.

 Assim, intime-se a parte executada acerca dos bloqueios via Renajud 

para, querendo, impugná-los, no prazo legal.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 28 de novembro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12390 Nr: 1308-59.2003.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DA SILVA PANAGARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Certifico e dou fé que faço expedir Intimação ao Advogado do Autor via 

DJE, para manifestar nos autos acerca do calculo de fls. 189 e 

manifestação do requerido de fls. 191/192, e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56605 Nr: 977-91.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ MICHELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimar ambas as partes 

acerca do retorno dos autos da Superior Instância, bem como, querendo, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58496 Nr: 2426-84.2014.811.0010

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMMC, ALK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15.698 - MT, ALLAN VITOR SOUZA DA MATA - OAB:15698, 

PRISCILA PERES CÓES - OAB:14.641, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:14641

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 139350 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 07/03/2018 às 15h00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 
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no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57684 Nr: 1867-30.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA DA CUNHA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação interposto pela parte 

requerida às fls. 131/139, fora protocolado no prazo legal. Certifico ainda 

que, o requerido não fora intimado para contrarrazoar ao recurso adesivo 

de fls. 154/162. Assim, nesta data, faço expedir intimação ao requerido via 

DJE, para querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões e requerer 

o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 19270 Nr: 746-45.2006.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEKSON ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janhsemarks Pereira da 

Silva - OAB:148595/MG

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos no sentido de 

proceder a INTIMAÇÃO do Advogado do acusado DR. JANHSEMARKS 

PEREIRA DA SILVA - OAB-MG 148.595, via DJE, para no prazo legal 

apresentar DEFESA PRÉVIA em nome do acusado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-21.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11326760 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO DA SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB: MT0012918A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/04/2018 Hora: 08:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELI SANTOS SEBASTIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB: MT0012918A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/04/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO RIBEIRO REINALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB: MT0012918A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/04/2018 Hora: 09:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON ELIAS FERREIRA MINHACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB: MT0012918A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/04/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINHA DE ASSUNCAO COLMAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/04/2018 Hora: 09:45 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES LOPES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/04/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES LOPES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/04/2018 Hora: 10:15 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES LOPES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/04/2018 Hora: 10:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 10/2018

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o que o Servidor Jefferson Lucas de L ima Evangelista, 

matrícula 32704, designado Gestor Judiciário da Terceira Vara desta 

Comarca , estará de Licença Médica no período de 19 a 23/2/2018.

RESOLVE:

DESIGNAR a Servidora Rosema r Meloto Santos, matrícula n. 4198 , 

Técnica Judiciária PTJ , para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta da Terceira Vara desta Comarca, no período de 19 a 23/2/2018, 

em substituição ao titular .

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 16 de fevereiro de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61736 Nr: 4356-50.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araújo & Albert Araújo Ltda, Premix 

Manufaturação de Produtos para Alimentação Animal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Cordeiro de Almeida - 

OAB:161.995/SP, Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:18.182-A, 

Fernando do Nascimento Melo - OAB:9110/MT

 Intimar o patrono da parte requerida acerca da juntada de ofício de folha 

196.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74916 Nr: 3624-98.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme de Jesus Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 
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Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Nos termos do artigo 796 da CNGC, impulsiono o presente feito ao DJE 

para proceder a intimação do(s) requerido(s), na pessoa de seus 

patronos, Dr. Rodrigo Carlos Bergo, OAB/MT 8.435, e Dr. Ghyslen Robson 

Lehnen, OAB/MT 15312, para querendo, apresentar as contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59946 Nr: 2505-73.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saga Japan Comércio de Veículos Ltda, 

Webmotors S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz da Silva Pereira - 

OAB:OAB/GO -36.921, Armando Miceli Filho - OAB:48237/RJ, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, Rodrigo Leite de 

Barros Zanin - OAB:12129-A

 Intimação das partes, na pessoa de seus patronos, Dr. José dos Santos 

Neto, OAB/MT 3.677-A, Dr. Rodrigo Leite de Barros Zanin, OAB 12129-A, 

Dr. REINALDO AMÉRICO ORTIGARA, AB 9552, Dr. André Luiz da Silva 

Pereira, OAB/GO 36921, Dr. Armando Miceli Filho, OAB/MT 48237/RJ, para 

apresentarem memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104846 Nr: 486-21.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Moraes Dumbra - 

OAB:214256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando-se a inicial observo que a mesma não veio instruída com os 

documentos necessários e indispensáveis à analise do pleito, uma vez 

que os subscritores não colacionaram documentos de identificação 

pessoal, o que impossibilita a confirmação de sua legitimidade ativa, bem 

como comprovante de residência, procuração, termo de inventariante, 

certidão de óbito do "de cujus" e cópia das matrículas atualizadas.

De igual forma não há informação de eventual deflagração de persecução 

penal contra a Sra. Silvia Cristina Giraldelli.

Desta forma, impossível a analise do pleito desta nos moldes em que se 

encontra a inicial, motivo pelo qual determino a intimação do requerente 

para que no prazo de 5 (cinco) dias, emende a inicial, sob pena de 

indeferimento, o que faço com fulcro no artigo 321 do Código de Processo 

Civil.

Com a emenda, colha-se manifestação do parquet e conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40351 Nr: 803-63.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Brolho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Malaquias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Leonardo Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143, 

Marcio Teixeira da Fonseca - OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi 

da Fonseca - OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Proceder a intimação da parte Executada, na pessoa de seu patrono, 

Dr.Jorge Balbino da Silva, OAB MT 3063-A acerca do mandado de 

penhora e avaliação de fls. 69/72 para, querendo, manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 96520 Nr: 4872-31.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. E. da Silva Madeiras-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Em que pese os argumentos recursais, nos termos do art. 485, §7º, do 

CPC/2015, tenho que a sentença que indeferiu a inicial deve ser mantida 

pelos seus próprios fundamentos.

Assim, considerando que pelo novo Código de Processo Civil não há mais 

juízo de admissibilidade da apelação (art. 1.010, §3°, NCPC) e que a parte 

adversa sequer foi citada, uma vez que não foi constituída em mora, 

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70619 Nr: 1574-02.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romera Móveis e Eletrodomésticos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:41766

 Vistos, etc.

Indefiro o petitório de fls. 40, devendo a exequente ser intimada a fim de 

que apresente a este juízo a certidão de dívida ativa atualizada e se 

manifeste quanto ao alegado crédito existente em favor da executada, no 

prazo de 15 dias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70977 Nr: 1760-25.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odontoprev S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos de Lima Junior - 

OAB:OAB/SP 142.452

 Vistos etc.

Analisando os autos, observo que em que pese a parte exequente tenha 

pugnado pela penhora de veículos e ativos financeiros da empresa 

executada, deixou de apresentar a planilha com o valor atualizado, apenas 

mencionou o débito sem anexar qualquer documento comprobatório, razão 

pela qual determino a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, assim proceda, sob pena de indeferimento da constrição pretendida.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98346 Nr: 5806-86.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marileide Cabral de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Furh
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, pelo rito do artigo 523 do CPC, 

interposta por Leonardo de Oliveira Fuhr, neste ato representada por sua 

genitora Marileide Cabral de Oliveira, em face de Leandro Fuhr, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em fls. 26/27, a parte executada informou o pagamento do débito, 

conforme comprovante de depósito judicial (fls. 30/31).

É o breve relatório. Decido.

Considerando o pagamento do débito, bem como o petitório de fls. 38, 

DETERMINO a expedição de alvará da quantia depositada conforme fl. 30, 

devendo ser transferido à conta bancária de titularidade da genitora Sra. 

Marileide Cabral de Oliveira, Banco Caixa Econômica Federal; Agência 

3666, OP: 013; Conta Poupança: 00010171-2; CPF nº 046.282.081-58.

Diante do exposto, julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Uma vez expedido o alvará, intimem-se as partes pessoalmente desta 

decisão.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 1375 Nr: 112-11.1995.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SAMARIA LTDA, Marcio Lucidório 

Minotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autor acerca do desarquivamento do presente 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104053 Nr: 8784-36.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Monteiro de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94.243/SP, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos do parágrafo 

único do artigo 321, do CPC/2015 e por consequência JULGO E DECLARO 

EXTINTA A PRESENTE, com suporte nos artigos 485, I, do CPC/2015. 

Custas remanescentes pelo autor.Decorrido o prazo recursal de 15 

(quinze) dias, arquive-se com as devidas baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66746 Nr: 3518-73.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIR Comercio de Aparelhos Para Ginastica e 

Fitnes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando o petitório às fls. 25, SUSPENDO o curso da execução 

fiscal, por 1 (um) ano, com fundamento no art. 40, da Lei nº 6.830/80, já 

que até a presente data não fora localizado o executado.

Arquive-se.

Após o transcurso do prazo da suspensão, intimem-se a exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68298 Nr: 453-36.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A G. Anselmo-EPP, Dulcelina Aparecida 

Galvão Anselmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cons ide rando  que  no  Mandado  de  Segu rança  n º 

1000.783.02.2017.8.11.0000 o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso entendeu ser necessário o depósito 

prévio das despesas processuais aos oficiais de justiça. Contudo, na 

Suspensão da Segurança nº 2899MT2017 (2017/0159664-5) o Superior 

Tribunal de Justiça, deferiu o pedido para suspender os efeitos da medida 

liminar proferido no Mandado de Segurança.

Assim, tendo em vista que tanto o Mandado de Segurança, quanto a 

Suspensão da Segurança ainda pendem de julgamento e por não haver a 

revogação dos artigos 413, § único; artigo 460, § 2º e 649, § 5º, inciso IV, 

todos da CNGC/MT, indefiro o pedido de intimação para cumprimento de 

diligência.

Remetam-se os autos ao arquivo até manifestação das partes ou decisão 

do Mandado de Segurança e/ou Suspensão de Segurança; bem como a 

consulta nº 0031938-40.2017.8.11.0000, a qual está pendente de decisão 

pela Corregedoria, ou o lustro decadencial.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70972 Nr: 1756-85.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Infiniti Comercio de Eletronicos LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando o petitório às fls. 24, SUSPENDO o curso da execução 

fiscal, por 1 (um) ano, com fundamento no art. 40, da Lei nº 6.830/80, já 

que até a presente data não fora localizado o executado.

Arquive-se.

Após o transcurso do prazo da suspensão, intimem-se a exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105930 Nr: 1107-18.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natanael Canuto do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23765/O, Karine de Gois Conradi - OAB:22077/O, Monica da 

Silva Costa - OAB:23320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Afere-se dos autos que a procuração outorgada pela parte autora é 

particular, bem como que a mesma é analfabeta. Assim, afim de evitar 

eventual arguição de nulidade, determino que a mesma apresente 

procuração pública no prazo de 15 (quinze) dias.

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE 

DE TRABALHADOR RURAL. AUTORA ANALFABETA. PROCURAÇÃO 
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FIRMADA MEDIANTE INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO INSANÁVEL. PRELIMINAR 

ACOLHIDA. 1. Tratando-se de pessoa analfabeta, a procuração deve ser 

dada mediante instrumento público (art. 654, parág 2º, do Código Civil), a 

fim de se evitar nulidade insanável. 2. É inexistente a representação 

processual da parte autora, vez que a procuração juntada à fl. 7 foi 

firmada por instrumento particular. 3. Acolhida a preliminar suscitada para 

anular a sentença recorrida. Determino o retorno dos autos à origem, a fim 

de que o Juiz intime a parte autora para regularizar a representação 

processual e, após, dê regular andamento ao feito. 4. Remessa ofical 

provida e apelação do INSS prejudicada. (TRF-5 - REEX: 

107873420134059999 , Relator: Desembargador Federal Emiliano Zapata 

Leitão, Data de Julgamento: 21/01/2014, Quarta Turma, Data de 

Publicação: 23/01/2014)

Após, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66762 Nr: 3526-50.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se com a citação do executado no endereço informado às fls. 29.

 Com a sua juntada ou eventual manifestação do executado ou decurso do 

prazo, diga o exequente no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70712 Nr: 1641-64.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cifra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando o petitório às fls. 22, SUSPENDO o curso da execução 

fiscal, por 1 (um) ano, com fundamento no art. 40, da Lei nº 6.830/80, já 

que até a presente data não fora localizado o executado.

Arquive-se.

Após o transcurso do prazo da suspensão, intimem-se a exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104880 Nr: 516-56.2018.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Iraci Silva Lopes, João Venancio da Silva, Jucilene 

Venâncio da Silva, Irene Venâncio de Siqueira, Tereza Darte da Silva, Irani 

Venancio da Silva, Nadir Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Patrocina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23765/O, Karine de Gois Conradi - OAB:22077/O, Monica da 

Silva Costa - OAB:23320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o Provimento nº 56, de 14 de julho de 2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, e tendo em vista tratar-se de ação que versa sobre 

Inventário e Partilha, DETERMINO a IMEDIATA intimação da parte autora 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias sobre a existência de 

testamento público e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados 

do autor da herança, em razão da obrigatoriedade da juntada desta 

Certidão, conforme dispõe o artigo 2º do Provimento supracitado, bem 

como para que em igual prazo comprove fazer jus a gratuidade judiciária, 

sob pena de indeferimento da inicial.

Com o decurso do prazo acima, voltem-me os autos conclusos para 

eventual recebimento da inicial e suas emendas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106092 Nr: 1175-65.2018.811.0018

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mariano Molin, Milton Mário Molin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial, encontra-se 

desacompanhada dos documentos necessários ao seu desenvolvimento 

regular, tendo em vista que sequer foram recolhidas as guias de taxas e 

custas judicias.

Dessa forma, DETERMINO a intimação do requerente parte requerente 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), 

emendar a inicial, sanando a irregularidade acima apontada, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do NCPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61259 Nr: 3872-35.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMLdO, BGLN, PMLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se, pessoalmente a autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção da ação sem resolução 

do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso III, c.c. o § 1º, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57316 Nr: 3560-93.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giraldelli & Giraldelli Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA HELENA GIRALDELLI 

- OAB:9.141 /MT

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I AI – Determino que o exequente 

atualize o valor da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.II – Determino que o 

oficial de justiça promova a avaliação e constatação do bem penhorado.III 

– Notifique-se o CRI para que junte aos autos certidão atualizada da 

matrícula do imóvel.IV – Por fim, cumpridos os itens antecedentes, 

determino o praceamento do bem penhorado. Nomeio a leiloeira oficial 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA ou outro indicado no edital, com 

c a p t a ç ã o  d e  l a n c e s  a t r a v é s  d o  s í t i o  e l e t r ô n i c o : 

www.balbinoleiloes.com.br, fone 0800-707-9272. Determino o percentual 

mínimo para arrematação em 50% (cinquenta por cento) do valor da 

avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC), devendo este profissional 
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designar também a data, horário se for o caso, constando estas 

informações no edital que será publicado em seu sítio eletrônico 

supracitado.Fixo, também, a contraprestação para o trabalho desenvolvido 

pelo Leiloeiro em 5% (cinco por cento), do valor da venda, não se 

incluindo no valor do lanço (art. 7º, da Resolução 236/2016 - CNJ). Em 

caso de adjudicação, remição ou transação, fixo a comissão em 1% (um 

por cento) sobre o valor da avaliação, pelo executado.O primeiro e o 

segundo leilão não poderão ser realizados no mesmo dia. Não se 

apresentando licitantes, autorizo a venda direta do bem, pelo prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data do segundo leilão, nas mesmas 

condições deste.Nos termos do art. 892 do CPC, defiro a possibilidade de 

pagamento do bem arrematado em até 10 (dez) prestações mensais e 

sucessivas, devendo a primeira parcela ser depositada no prazo máximo 

de 03 (três) dias a contar da arrematação, e as demais a cada 30 (trinta) 

dias(...) .CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 6300 Nr: 22-56.2002.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Amb. Rec. Nat. Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Triângulo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453/MT, Luiz Ferreira Vergilio - OAB:4614/MT

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Constado que o apelado devidamente intimado não apresentou 

contrarrazões recursais, razão pela qual determino a imediata remessa 

dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62744 Nr: 206-89.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Maria Mess, Helio Aloisio Dill

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mees, Dilma Salete Mess, Paulino 

Davi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, LUIZ CARLOS CARASSA - OAB:4223, RODRIGO 

LUIZ MARTINS - OAB:8981, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 DECISÃO: Declaro encerrada a instrução. Venham os autos conclusos 

para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62879 Nr: 326-35.2014.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdS, FMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

DEFIRO o pleito de f. 43, escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se 

a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de 

direito, sob pena de extinção anômala.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63391 Nr: 810-50.2014.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosinei Pavão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Pinto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claúdia Teixeira Borges - 

OAB:11.471, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 Código 63391

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Deferindo a produção de prova testemunhal requerido nos autos, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 03.04.2018 

às 17h00min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) da data 

da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 669 Nr: 359-84.1998.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Roney Sandro Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC RITTER - 

OAB:5.397-B/MT

 D E S P A C H O

Em complemento a decisão de f. 165, determino que a Carta Precatória 

seja expedida com o objetivo de PENHORA, AVALIAÇÃO e REMOÇÃO.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 8539 Nr: 143-50.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Lisboa Leite, Angela Aparecida 

Piovesan Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Vistos etc.

Determino que o oficial de justiça reavalie o bem penhorado, indicando o 

local onde se encontra e seu atual estado de conservação.

Após, manifeste-se o exequente.

Por fim, intime-se o leiloeiro nomeado para que apresente sugestões de 

novas datas para o praceamento do bem.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34237 Nr: 1813-16.2009.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilma Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Sandro Pissini Espindola - OAB:6817 MS

 D E S P A C H O

Constato que após a propositura de todos os recursos cabíveis, a parte 

autora é vencida na presente demanda, sendo condenada ao pagamento 

de honorários a parte adversa.

Assim, defiro a habilitação do patrono do requerido, conforme dados de f. 

301 devendo após cadastramento deste no sistema procede sua 

intimação para manifestar nos autos requerendo o que de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41359 Nr: 1798-76.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS, RRA, MPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61273 Nr: 3886-19.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elen Penha Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Sergio Birnfeld, Concessionárias Águas 

de Juara, Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Fabricio Tsuji Ishiki - OAB:13.218/B, Felicio 

Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Código n° 61273

D E S P A C H O

Considerando as manifestações das partes quanto a oitiva da testemunha 

João Leandro dos Reis, nesta Comarca, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08.03.2018 às 18h30.

Intime-se os requeridos por seus patronos para comparece a solenidade.

Intime-se a testemunha no endereço indicado pelo patrono da parte ré às 

fls. 291/292.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65303 Nr: 2504-54.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Davi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mees, Dilma Salete Mess

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 DECISÃO: Declaro encerrada a instrução. Venham os autos conclusos 

para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73066 Nr: 2690-43.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Martin Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Iván Zakidalski - 

OAB:39274, Jorge Luis Zanon - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

peças pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73791 Nr: 3082-80.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mendanha Construtora Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Costa Eugenio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 73791

D E C I S Ã O

Considerando que a parte requerida, foi citada nos termos da certidão de 

fls. 71, deixando transcorrer o prazo para resposta “in albis”, 

CONSIDERO-A REVEL, nos termos do art. 344 do NCPC.

Ademais, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39864 Nr: 323-85.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Donizete Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Vistos etc.

Determino a penhora e avaliação do imóvel indicado pelo parquet 
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(matrícula 11.518). Averbada a penhora, determino que a registradora 

titular do CRI junte aos autos certidão da matrícula com o gravame.

Manifeste-se o executado, acerca da possibilidade de acordo outrora 

narrada.

Por fim, manifeste-se o MP, juntando a montante atualizado da dívida.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57636 Nr: 109-26.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giraldelli & Giraldelli Ltda, Antonio Carlos 

Giraldelli, Maria Elena Grigoleto Giraldelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691 OAB/MT, Rafaella Alt de Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA HELENA GIRALDELLI 

- OAB:9.141 /MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para atualizar o valor da dívida.

Determino que a parte executada junte aos autos a matrícula atualizada do 

imóvel indicado à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Determino a confecção, por oficial de justiça, de auto de constatação do 

imóvel penhorado.

Após, venham os autos conclusos para designação de leilão.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63386 Nr: 806-13.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Ricardo Borba Azoia, Fernando Manoel Borba 

Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Luiz Cazella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Claúdia Teixeira Borges 

- OAB:11.471

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente a pretensão deduzida 

pela parte autora, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. CONDENO a parte demandada ao 

pagamento da quantia de R$ 31.050,00 (trinta e um mil e cinquenta reais) a 

título de indenização por danos materiais (danos emergentes – conserto 

do veículo e guincho), incidindo juros de mora de 1% ao mês, nos termos 

do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária com reajuste 

pelo INPC a contar do prejuízo sofrido (Súmula 43 do STJ).Ainda, 

CONDENO a parte demandada ao pagamento do valor de indenização por 

danos morais, no valor de R$ 10.000,00, devendo incidir juros de mora de 

1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do 

art. 161, do CTN, a partir da data do evento danoso e correção monetária 

pelo INPC a partir da prolação da sentença.CONDENO a parte requerida 

nas custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios no montante de 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2°, art. 85, do NCPC.Transitada em julgado, arquivem-se com 

as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63454 Nr: 869-38.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises José da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Schulze - OAB:7629

 Código n° 63454

D E C I S Ã O

Considerando que a parte requerida, foi citada nos termos da em 

29/12/2014, deixando transcorrer o prazo para resposta “in albis” (f. 43), 

CONSIDERO-A REVEL, nos termos do art. 344 do NCPC.

A contestação foi apresentada apenas em 27/08/2015.

Inobstante a tentativa de justificar a tempestividade da resposta, tenho que 

não merece acolhimento, pois cabe a parte diligenciar quanto ao 

pagamento da guia para materialização das petições protocolizadas via 

PEA, nos termos do artigo 13 do Provimento 23/2015-CM.

O não pagamento da guia acarreta o cancelamento do protocolo, conforme 

prevê o §3º do referido Provimento.

Ademais, intime-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que pretendem produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69426 Nr: 1007-68.2015.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido de Almeida Andrade, Vera Lucia 

Andrade Rupolo , Luis Carlos Almeida Andrade, Francisco Almeida 

Andrade , Rosa de Almeida Andrade, João de Almeida Andrade, Joaquim 

Aparecido Andrade, Maria de Jesus de Andrade , Paulo de Almeida 

Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Joaquina de Jesus Andrade, Gabriel de 

Almeida Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, cumpridas as exigências legais, 

homologo a abertura de inventário dos bens/direitos deixados pelos de 

cujus ANA JOAQUINA DE JESUS ANDRADE e GABRIEL DE ALMEIDA 

ANDRADE, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos 

do artigo 659 do NCPC.No mais, considerando a escritura pública de 

cessão e transferência de direitos hereditários lavrados pelos herdeiros 

em favor da herdeira Grasiele Bonetti Rocha, determino a adjudicação do 

imóvel descrito na matrícula 3.515 do CRI de Juara-MT (fl. 77/78) em seu 

favor.Com o trânsito em julgado, expeça-se a competente carta de 

adjudicação em favor de GRASIELE BONETTI ROCHA.Sem custas e 

honorários, ante a gratuidade da justiça.Após, arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71578 Nr: 2031-34.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:24.214, José Alberto Couto Maciel - OAB:513/df

 Código nº 71578

DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73278 Nr: 2787-43.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Eliane Fuhr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 73278

DESPACHO

 Tendo em vista que a parte Executada devidamente citada (fl. 23) deixou 

de oferecer embargos no prazo legal, mantendo-se inerte, expeça-se o 

respectivo RPV, nos termos do Provimento 11/2017-CM.

Intime-se a parte exequente para que apresente os dados bancários.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73329 Nr: 2808-19.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lino Sant' Ana da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 Código 73329

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Deferindo a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal 

requerido nos autos, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a 

data de 10.04.2018 às 14h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) da data 

da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76256 Nr: 378-60.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Consuelo de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o feito com 

resolução do mérito.Sem custas e honorários, face a gratuidade da 

justiça.Transitada em julgada, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86142 Nr: 5338-59.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geconias Buono

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 86142

DESPACHO

Transcorrido o prazo pleiteado pela parte às fls. 40, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a 

comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Ou 

ainda, que requeira o parcelamento das custas (art. 98,§6º NCPC).

Transcorrido o prazo para emenda, certifique-se.

 Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010047-98.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

T R FRAGNAN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA ROSELI TARDIVO (EXECUTADO)

 

Considerando a devolução da carta Precatória de ID 11770792, promovo a 

INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento da presente 

execução, sob pena de extinção e arquivamento (art. 53, §4º da Lei n.º 

9.099/95);

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 66101 Nr: 3117-74.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhon Lenon Magalhaes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos em correição

Verifica-se que a sentença absolutória de ref. 156 constou erroneamente 

o nome do acusado no dispositivo da sentença. Assim, por evidente erro 

material, que é corrigível, inclusive ex officio, corrijo o equívoco detectado, 

de modo que o dispositivo passa a ter a seguinte redação: Ante o 

exposto, absolvo o réu Jhon Lenon Magalhaes de Souza da imputação 

descrita na denúncia, com fulcro no art. 386, III, dó Código de Processo 

Penal.

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 37910 Nr: 1946-24.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido de Abreu Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 
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Oliveira - OAB:3911/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o réu Aparecido Abreu dos 

Santos às penas do art. 306 da Lei nº 9.503/97,(...) Assim, torno a pena 

definitiva em 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto (art. 33 do 

Código Penal, §2º, c), e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 

do salário mínimo vigente na época dos fatos. Verifica-se que o autor fora 

condenado por dirigir embriagado. Assim, fica proibido o autor de obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor durante seis meses 

a contar da data do trânsito em julgado da sentença.Após o trânsito em 

julgado, intime-se o réu para entregar, em 48 horas, à autoridade judiciária 

a permissão para dirigir ou carteira de habilitação, se houver (art. 293, § 

1º, do CTB).O réu poderá apelar em liberdade, em face da dimensão da 

pena aplicada em virtude da substituição e com relação ao regime inicial de 

cumprimento (aberto).Ao intimar o réu da sentença, advirta-se que as 

condições da substituição de pena serão estabelecidas em audiência 

admonitória presidida pelo Juiz da execução penal.Oficie-se ao DETRAN 

sob a proibição do autor de obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor durante seis meses a contar da data do trânsito em 

julgado da sentença.Certifique-se o trânsito em julgado para a acusação 

(artigo 110, § 1º do CP), em seguida voltem-me os autos conclusos para 

análise da prescrição retroativa.Custas pelo réu (art. 804, 

CPP).Expeçam-se as comunicações de estilo para os órgãos oficiais, 

inclusive Justiça Eleitoral, bem como Carta de Guia e o que mais for 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cu5mpra-se.Após 

arquivem-se com as baixas devidas.Juara/MT, 17 de novembro de 

2017.Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67184 Nr: 3818-35.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iuri Andreivith Botelho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Cód. 67184

Vistos.

Sendo tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa, 

nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código de Processo 

Penal).

Verifico que as razões já foram apresentadas, sendo assim, abra-se 

vistas ao Ministério Público para contrarrazoar, no prazo legal.

Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Cumpra-se.

Juara/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61618 Nr: 4244-81.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Carvalho de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Promovo a intimação do advogado do réu, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000095-28.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000095-28.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: IVONETE BARBOSA REQUERIDO: VERA LUCIA BARBOSA 

VISTOS ETC. Recebo a inicial, pois preenche os requisitos do art. 319, do 

CPC. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Em relação à antecipação de tutela, a mesma 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme dispõe o art. 300, do CPC. No caso m tela, vislumbro estar 

demonstrados, de forma cristalina, a probabilidade do direito bem como 

haver fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

mormente pela necessidade da nomeação da Autora como curadora 

provisória de sua irmã para que a mesma possa zelar pelos interesses da 

interditanda. Ante ao exposto e por tudo que dos autos constam, DEFIRO o 

pedido liminar para nomear a Sra. IVONETE BARBOSA como Curadora 

Provisória de VERA LÚCIA BARBOSA. Outrossim, nos termos do art. 751, 

do CPC, designo o DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 13:30 HORAS, para 

audiência de interrogatório da interditanda. CITE-SE a interditanda e a parte 

interessada. Notifique-se o Parquet. O prazo para impugnação do pedido 

será de 15 (quinze) dias, a contar da audiência, nos termos do art. 752, do 

CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína, 05 

de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001373-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABINO JOSE CARDOSO OAB - RO1905 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1001373-98.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: 

THAINA PIRES DOS SANTOS EXECUTADO: ADRIANO APARECIDO DOS 

SANTOS Vistos etc. Recebo a petição inicial, pois atende aos requisitos 

do artigo 319, do NCPC. Processe-se em segredo de justiça conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do NCPC. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita. Determino a citação do Executado, para efetuar o pagamento do 

valor de R$ 8.405,34 (oito mil quatrocentos e cinco reais e trinta e quatro 

centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 (três) dias. 

Decorrido o prazo de três dias sem que tenha a Executada efetuado o 

pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, 

proceder imediatamente à PENHORA, bem como à AVALIAÇÃO do bem, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado (art. 

827, §1º, NCPC). No mesmo ato, deverá ser removido o bem penhorado, 

depositando-o com a parte Exeqüente (art. 840, NCPC). O Executado 

poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914, NCPC), no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da data de juntada aos autos do mandado de citação. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art. 918A, NCPC). Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, ressalvando que, no caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 

827-A, parágrafo único, NCPC). Concedo ao oficial de justiça os 

benefícios do art. 212, §2º, do CPC. Expeça-se o necessário. Intime-se o 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 21 de novembro de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 119753 Nr: 1247-02.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO DE FLS.66/67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 120096 Nr: 1457-53.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:12.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO APRESENTADO À 

FLS.34/35.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132579 Nr: 4192-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PESSOA ROQUE, EDSON FERNANDO 

SULZBACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 Vistos. DESIGNO nova audiência para o dia 01/03/2018, às 17h. 

CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a Defesa de Zaqueu 

forneça o endereço da testemunha Jorge. Se residente fora dos limites 

territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, 

do CPP). INTIMEM-SE a testemunha Azael e Jorge, caso este resida em 

Juína, bem como as testemunhas preservadas, separando-as das demais. 

DESENTRANHE-SE a petição de fl. 250-253, como requerido pela Defesa 

nesta data. OFICIE-SE ao CDP Local para que informe se o acusado 

Zaqueu já foi recambiado para a Comarca de Campo Novo do Parecis 

como determinado em audiência anterior relativo a outro processo, 

cumprindo, em caso negativo, aquela deliberação. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 94851 Nr: 3102-21.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS 

ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA, CONFORME DETERMINADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102161 Nr: 3073-34.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI LUCIANO MENALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a 

audiência para o dia 22/02/2018, às 15h. INTIME-SE a testemunha Hélio. 

SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131393 Nr: 3432-76.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHYEK SIQUEIRA, MAYCON JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT, TEILON AUGUSTO DE JESUS - OAB:OAB/MT 23691

 CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Certifico, para fins de pagamento de honorários advocatícios, em 

cumprimento ao determinado no Provimento n.º 09/2007- CGJ/MT, que o 

Advogado Dr. TEILON AUGUSTO DE JESUS, OAB: OAB/MT 23691., 

nomeado como Defensor Dativo nos autos supra identificados, faz jus a 

quantia de 05 (CINCO) URHs, equivalente a R$ 4.173,60 (Quatro mil e 

cento e setenta e tres reais e sessenta centavos), relativo a honorários 

advocatícios.

 Juína, 15 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132449 Nr: 4085-78.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NITSAS LORRAINE SOUZA CIESLIK, ANDRÉ 

DUARTE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a 

audiência para o dia 27/03/2018, às 17h30min. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132575 Nr: 4189-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERNANDO SULZBACHER, JHONATA 

ANTUNES THEISEN, ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5789

 Código: 132579

Vistos,

DESIGNO o dia 09/03/2018, às 15h para realização de audiência, 

objetivando inquirir a testemunha preservada, residente nesta Comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Juína/MT, 15 de fevereiro de 2018

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 9441 Nr: 1995-59.2001.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERSON MARQUES DA COSTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 DIGAM as partes em 5 (cinco) dias sobre o cálculo derradeiro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131135 Nr: 3259-52.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAN DEYVID DE SOUZA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO 

NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131135 Nr: 3259-52.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAN DEYVID DE SOUZA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

1. RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defesa, o que faço com 

espeque no art. 593 do CPP.

2. VISTA ao apelante para suas razões, sob pena de subida sem elas (art. 

601 do CPP) e, OFERECIDAS ou CERTIFICADO o decurso do prazo (art. 

600 do CPP), ao apelado para contrarrazões na mesma sequência.

3. Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

4. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128458 Nr: 1573-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA, LUCIANO ALBUQUERQUE 

DA ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745/MT, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. ADRIANO JOSÉ DA SILVA PARA PARA, 

NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO 

EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100733 Nr: 1919-78.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON KEVIN ALVES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando, (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 355.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132579 Nr: 4192-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PESSOA ROQUE, EDSON FERNANDO 

SULZBACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 Intimação do advogado do réu, Zaquel Pessoa Roque, para que no prazo 

de 5 (cinco) dias, cumpra o despacho de fl. 271.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR HENRIQUE ARIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DA SILVA CAMPOS ME - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora da sentença de 

Id10911660, a qual julgou totalmente improcedente o pedido inicial e 

declarou extinto o processo, com resolução de mérito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-53.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WALDETE PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora da sentença juntada 

ao ID1881797.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010445-92.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NANASARA JADE SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA SANTANA MOLINA (REQUERIDO)

 

Em conformidade com o despacho de Id1044043, tem o presente a 

finalidade de intimar a parte Autora da audiência de instrução e Julgamento 

designada para 01/03/2018 às 18:00. As testemunhas, no máximo 

03(três), comparecerão à audiência levadas pela parte que as tenha 

arrolado independentemente de intimação, nos termos do art. 34, da Lei 

9099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-27.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSUCENA ROCHA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MAYCON ALMEIDA ALVES (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

V. EPIFANIO DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes da audiência de 

instrução e Julgamento designada para 01/03/2018 às 17:00. As 

testemunhas, no máximo 03(três), comparecerão à audiência levadas pela 

parte que as tenha arrolado independentemente de intimação, nos termos 

do art. 34, da Lei 9099/95.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-45.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO PAULINO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes da audiência de 

instrução e Julgamento designada para 01/03/2018 às 14:00. As 

testemunhas, no máximo 03(três), comparecerão à audiência levadas pela 

parte que as tenha arrolado independentemente de intimação, nos termos 

do art. 34, da Lei 9099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-11.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR SCHNEIDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes da audiência de 

instrução e Julgamento designada para 01/03/2018 às 15:00. As 

testemunhas, no máximo 03(três), comparecerão à audiência levadas pela 

parte que as tenha arrolado independentemente de intimação, nos termos 

do art. 34, da Lei 9099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010358-05.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes da audiência de 

instrução e Julgamento designada para 01/03/2018 às 16:00. As 

testemunhas, no máximo 03(três), comparecerão à audiência levadas pela 

parte que as tenha arrolado independentemente de intimação, nos termos 

do art. 34, da Lei 9099/95.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242827 Nr: 4280-42.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gregorio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da parte autora sob o teor r. decisão de fl. 84, 

disponível no site do TJMT. Ademais fica este Procurador intimado para 

pugnar o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 200639 Nr: 257-24.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelaido M. da Silva & Cia Ltda - ME, Adelaido 

Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da parte exequente, sob o teor r. decisão de fl. 99 

disponível no site do TJMT, e pesquisa realizada as fls. 100/101-vº. 

Ademais fica este Procurador intimado para no prazo de 15 (quinze) dias 

pugnar o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 8760 Nr: 928-04.2001.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Oliveira Machado - ME, Marcio de 

Oliveira Machado, Sidnei Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco 

reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT 

(emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de penhora/avaliação e intimação, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233010 Nr: 3606-98.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocezio Brito de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Movimento Sem Terra 

- MST, Nério Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Alvares - 

OAB:3.432, Luciano Salles Chiappa - OAB:SP / 232.247, Marcelo Silva 

Moura - OAB:12307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Cristina Maehler - 

OAB:8.108 / MT, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391, Rosângela 

Rodrigues da Silva - OAB:17.445

 Intime-se o Procurador da parte autora sobre o julgamento dos embargos 

em fls. 274/275, o qual encontra-se disponível no site do TJMT. Ademais 

fica este Procurador intimado sobre tal matéria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252492 Nr: 4321-72.2017.811.0011

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza Lima de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diorantim Duaarte Afonso Carneiro, Rosângela 

Neres dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

68/69, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 16 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 397 de 621



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229763 Nr: 1682-52.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleberson Jovio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:

 Certidão de intimação dos procuradores das partes sobre o teor da r. 

sentença de extinção disponível á fl. 159 e também no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245366 Nr: 745-71.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silmara Rodrigues Machado - 

OAB:19.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXADRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Intime-se o Procurador da parte requerida sobre o teor da r. decisão de fl. 

107, disponível também no site do TJMT. Fica também consignado o prazo 

de 15 (quinze) dias para que se manifeste a cerca do pleito formulado pelo 

autor.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245785 Nr: 975-16.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS / 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da requerente sobre o teor da r. sentença de 

extinção à fl. 25, disponível também no Site do TJMT. Sendo também que a 

mesma deverá arcar com as custas processuais e honorárioas 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229885 Nr: 1752-69.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zacarias Tavares Canara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dalva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Soares de Queiroz - 

OAB:8470, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Intime-se o Procurador da parte autora sobre o teor da r. decisão de fl. 

102, disponível no site do TJMT. No mesmo teor fica este Procurador 

intimado para no prazo de 15 (quinze) dias regularizar o polo ativo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234535 Nr: 4560-47.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Érica Fabiana Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC - Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:12002/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, Luciana Costa Pereira - OAB:17.498, Renato Chagas 

Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intime-se os Procuradores das partes sobre a r. decisão de fls. 65/66 a 

qual encontra-se o julgamento dos embargos declaratórios opostos pela 

embargante, disponível também no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247534 Nr: 1881-06.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaneli Pires Garcia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o procurador da requerente sobre o teor da r. sentença de fls. 

43/44, disponível também no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 217811 Nr: 3279-90.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laércio Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. B. da Silva - ME, Davi Barbosa, Dario 

Roberto Ferreira Braga, Antonio Carlos Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Christina Barros de 

Carvalho - OAB:13.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Pereira da Silva - 

OAB:1459-A, Marcel de sá Pereira - OAB:, Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Intime-se os Procuradores das partes sobre o teor da r. sentença de 

extinção à fl. 270, disponível também no site do TJMT. Ademais os 

requeridos deverão arcar com o pagamento das custas e despesas 

processuais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 222110 Nr: 4022-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Rodrigo de Brito Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:

 Código 222110

Não cumprido o mandado e não oferecidos os embargos, constituiu-se, de 

pleno direito, o título executivo judicial, e converteu-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2º do Código de 

Processo Civil.

Requeira o autor, querendo, a intimação na forma do art. 523 do Código de 

Processo Civil, inclusive apresentando memória discriminada e atualizada 

da dívida.

Anote-se na distribuição e registros a conversão da ação monitória para 

execução.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 21 de outubro de 2016.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 158052 Nr: 1432-24.2012.811.0011
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Trosdolf Gomes, Adriana dos Santos Trosdolf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Castelão Unidade Capixaba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 129, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do 

débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais. Transitada 

em julgado esta sentença, proceda-se à baixa na distribuição. Após, ao 

arquivo."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232126 Nr: 3092-48.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Claudia Alves Nascimento Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 

127/127-V, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, com 

fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a 

autocomposição derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. Consigno ainda que em 

caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos 

meios jurídicos adequados para eventual execução. Custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência, nos termos 

pactuados no acordo. Considerando-se a desistência do prazo recursal, 

proceda a Secretaria com o levantamento de eventuais penhoras, após 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237763 Nr: 1647-58.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide de Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 241/243, cujo teor/dispositivo transcrevo: "À luz do exposto, 

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na exordial para 

adjudicar o imóvel constituído pelo lote nº 06, da quadra 06, com área de 

288,00 m², com matrícula de nº 20.222, livro nº 02 datado em 27/05/2008, 

no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, medindo: frente 12,00 

metros para a Rua F; fundo: 12,00 metros para o lote 13; lado direito: 24,00 

metros para o lote 07; lado esquerdo: 24,00 metros para o lote 05; 

localizado no loteamento denominado Conjunto Habitacional Juruena I, 

nesta cidade de Mirassol D’ Oeste, em favor da requerente Adelaide de 

Souza Leite. Isento os requeridos ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno os requeridos 

ao pagamento de honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Ao arremate, proceda a Secretaria deste 

Juízo com a exclusão da empresa Elonet – Habitação Assessoria e 

Consultoria Empresarial Ltda do polo passivo da lide, ante o 

reconhecimento da sua ilegitimidade. Transitada em julgado a presente 

sentença, expeça-se a carta de adjudicação."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243533 Nr: 4705-69.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Alves Goes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 89/93, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da 

Lei nº 8.213/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento ao 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, no valor do 

salário-de-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS), inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário, uma vez que restou configurada sua 

incapacidade parcial e temporária. Para a data de início do benefício fixo a 

data do indeferimento do requerimento administrativo, qual seja, 13 de 

outubro de 2016, sendo ele devido pelo período de 01 (um) ano a partir do 

protocolo do laudo médico pericial (fls. 79/83) ou até que nova perícia 

médica seja realizada em sede administrativa, sob regular processo 

administrativo ou judicial, considere a parte autora irrecuperável ou 

habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta 

subsistência. Por força do artigo 1.288 da CNGJ declaro: I – Carlito Alves 

Goes; II - benefício previdenciário de auxílio-doença; III - valor do 

salário-de-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS); IV – 13 de 

outubro de 2016; V - valor do salário-de-contribuição (A SER CALCULADO 

PELO INSS); VI – 13 de outubro de 2016.

Quanto às prestações vencidas, será devida correção monetária incidente 

sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual de 

Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E)."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244136 Nr: 110-90.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Sanchez Romão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7485

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 

350/356, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, com 

espeque no art. 487, I do Código de Processo Civil, para o fim de 

CONDENAR o requerido ELI SANCHES ROMÃO à suspensão dos direitos 

políticos por três anos e pagamento de multa civil de dez vezes o valor da 

remuneração percebida por ele à época, pela prática de atos de 

improbidade administrativa previstos no art. 11 da Lei 8.492/92, 

consistentes na violação dos princípios da legalidade, moralidade e 

impessoalidade.

Sem condenação em custas e honorários por ter a ação sido ajuizada pelo 

Ministério Público."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 158386 Nr: 1455-67.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Rodrigo Linhares de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 151/152, 
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cujo teor/dispositivo transcrevo: "À luz do exposto, com arrimo no art. 487, 

I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

vertidos na presente impugnação ao cumprimento de sentença. Isento o 

impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma 

da Lei Estadual nº 7.603/2001. Condeno o impugnante ao pagamento dos 

honorários advocatícios devidos ao advogado do impugnado, nos temos 

do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, cuja verba arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa. Ao arremate, HOMOLOGO os 

cálculos elaborado pelo Contabilista do Juízo às fls. 143/144 para que 

surta seus efeitos. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 212679 Nr: 1314-63.2012.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaúcard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Frades Jacques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Pedroso Marques - 

OAB:171.045, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 75, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência e 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerente ao pagamento de custas e despesas processuais. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234878 Nr: 78-22.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Eduardo da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 62, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, com fundamento no inciso III do 

artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em 

todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de descumprimento do 

aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. Custas e despesas processuais, bem como 

honorários de sucumbência, nos termos pactuados no acordo. Com o 

trânsito em julgado, proceda a Secretaria com o levantamento de 

eventuais penhoras, após arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244800 Nr: 455-56.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso -MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 81, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Isento a parte autora de custas e despesas processuais, na forma da Lei 

Estadual 7.603/2001. Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais 

penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, 

com as anotações e baixas necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249354 Nr: 2763-65.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Antonio Marcondes Alves, Amarilda Silva 

M. Marcondes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Bruna Gabriela Zanrosso Marcondes - OAB:15.679, 

Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 41, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, com fundamento 

no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de 

descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios 

jurídicos adequados para eventual execução. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253170 Nr: 4816-19.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdFdJ, LGLdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLdO, ILdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 44, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, com fundamento no inciso III do 

artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em 

todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de descumprimento do 

aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. Considerando-se que a transação ocorreu antes da 

sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes, se houver. Considerando-se a desistência do prazo 

recursal, proceda a Secretaria com o levantamento de eventuais 

penhoras, após arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255271 Nr: 5691-86.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Jesus Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Campos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 26, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, com fundamento no inciso III do 

artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em 

todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de descumprimento do 

aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. Tendo em vista que as partes entabularam acordo 

antes de prolação de sentença, isento-as de pagamento de custas e 

despesas processuais, conforme art. 87, §3° do CPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256071 Nr: 83-73.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Silva Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Busca e 

Apreensão. Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias. Enviando o comprovante 

de deposito para posterior cumprimento do mandado. Informo que a 

efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 24480 Nr: 1722-49.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisco Peres Mansilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 186, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Isento a 

parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei 

Estadual 7.603/2001. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se à 

baixa na distribuição. Após, ao arquivo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 86760 Nr: 3225-03.2009.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Torres Veloso, Maria do Socorro de Oliveira 

Nobres Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. SENTENÇA 

de fls. 392, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se que a 

execução apensa foi extinta em decorrência do acordo homologado 

naqueles autos por este Juízo, conclui-se, a toda evidência, que houve a 

perda superveniente do objeto dos presentes embargos, pelo que extingo 

o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI 

do CPC. Condeno os embargantes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 

10 % (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Contudo, 

suspendo a exigibilidade com escopo no art. 98, §3º do CPC. Preclusas as 

vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, desapense-se e 

arquive-se. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 130004 Nr: 1404-90.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Contract Projetos e Instalações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Vidros Mazalins Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Peres Severo - 

OAB:203030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 128, cujo teor/dispositivo transcrevo: "À luz do exposto, em razão 

da inércia do postulante, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, III do Novo Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174343 Nr: 4751-97.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Alves do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Pedroso Marques - 

OAB:171.045, Kamila de Souza Coutinho - OAB: 10.661, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública: Caio 

Cezar Buin Zumioti - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 116, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência e 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e despesas processuais."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251656 Nr: 3919-88.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Pereira de Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 88, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, com fundamento no inciso III do 

artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em 

todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de descumprimento do 

aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. Custas e despesas processuais, bem como 

honorários de sucumbência, nos termos pactuados no acordo. Com o 

trânsito em julgado, proceda a Secretaria com o levantamento de 

eventuais penhoras, após arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256064 Nr: 77-66.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Alves de Souza, Alves de Souza & 

Santos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Citação. 

Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias. Enviando o comprovante de deposito para 

posterior cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do 

pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31186 Nr: 1878-66.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Santa Maria Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a o prazo de 60 dias assinalado na r. Decisão de 

fls. 237 decorreu em 29/01/2018, conforme outrora determinado esta 

Secretaria procederá com a intimação da exequente para pugnar o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237771 Nr: 1655-35.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste no teor da certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 196, cujo teor transcrevo:" Em cumprimento ao 

Mandado de Intimação, nos autos supra, diligenciei nos dias 15, 23 e por 

fim no dia 27/01/2018, na Rua Olinda Maria dos Santos n. 136, bairro 

Cohab Juruena, nesta cidade e encontrei a residência fechada, sendo 

assim, passei, a saber, sobre o paradeiro do autor ANTONIO CARLOS DA 

SILVA, obtive informações do vizinho o Srº. Wellinton que reside em 

frente, disse que conheceu o autor e que ele faleceu há aproximadamente 

01 (um) mês. Realizada as diligências, devolvo a Central de Mandados. 

Dou fé. Mirassol D’Oeste, 02 de fevereiro de 2018. Mário Rodrigues Lima 

Júnior, Oficial de Justiça"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239422 Nr: 2470-32.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janderson Gaspar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Citação. 

Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias. Enviando o comprovante de deposito para 

posterior cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do 

pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239874 Nr: 2787-30.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do exequente para que promova a complementação 

das custas processuais. Bem como intimá-lo ainda para que efetue o 

deposito referente a diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de Citação. Devendo emitir as guias no site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias. Enviando o 

comprovante de deposito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256044 Nr: 66-37.2018.811.0011

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Costa Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Costa Medeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 66-37.2018.811.0011

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Elaine Costa Medeiros

PARTE RÉQUERIDA: Everaldo Costa Medeiro

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição (Curatela) c/c Pedido 

de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por Eliane Costa 

Medeiros em face de Everaldo Costa Medeiro, todos devidamente 

qualificados nos autos.

DECISÃO/DESPACHO: "Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, com fundamento no art. 487, I do 

Código de Processo Civil, razão pela qual DECRETO a interdição do Sr. 

Everaldo Costa Medeiro, DECLARANDO-O incapaz de exercer 

pessoalmente de praticar todos os atos da vida civil, inclusive, emprestar, 

transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser 

demandado, e/ou praticar os atos de mera administração, em 

conformidade com o artigo 1767, inciso I, do Código de Direito Civil 

Brasileiro. Para tanto, nomeio a Sra. Eliane Costa Medeiros como sua 

curadora, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, 

do CPC."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010557-35.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO DA SILVA BERGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11763927 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 16 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora da audiência de CONCILIAÇÃO 
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designada para o 25 de Abril de 2018 às 13:30horas, devendo Vossa 

Senhoria comunicar a parte autora do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalvo-lhe ainda, que o não comparecimento da parte autora 

na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as custas 

processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da 

CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249660 Nr: 2889-18.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Henrique de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do acusado para apresentar defesa 

previa no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249660 Nr: 2889-18.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Henrique de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 PROCESSO/CÓD. Nº 249660

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra RAFAEL 

HENRIQUE DE SOUZA, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e 

por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de agosto de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256385 Nr: 230-02.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Capital Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtemir Gomes de Araujo Felho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473

 istos, etc.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 22/02/2018, às 15h40min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256477 Nr: 278-58.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca de Porto Esperidião-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Ramos Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 Designo o dia 22/02/2018, às 15h55min., para realização do ato 

deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256385 Nr: 230-02.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Capital Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtemir Gomes de Araujo Felho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473

 PROCESSO/CÓD. Nº 256385

 Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 22/02/2018, às 15h40min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256477 Nr: 278-58.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca de Porto Esperidião-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Ramos Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 PROCESSO/CÓD. Nº 256477

 Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 22/02/2018, às 15h55min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238888 Nr: 2209-67.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Vinicius Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO PARA QUE NO PRAZO DE 

24(VINTE QUATRO) HORAS, PROCEDA COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS 

DE PROCESSO N. 2491-08.2016.811.0011 ID: 239447, SOB PENA DE 

BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240202 Nr: 2963-09.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gideão Abner de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO PARA QUE NO PRAZO DE 

24(VINTE QUATRO) HORAS, PROCEDA COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS 

DE PROCESSO N. 2963-09.2016.811.0011 ID: 240202, SOB PENA DE 

BUSCA E APREENSÃO.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 217225 Nr: 3183-75.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loriano Gualberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taiza Borges Bernardes - 

OAB:14399

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 90 DIAS

 AUTOS Nº 3183-75.2014.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Loriano Gualberto da Silva

INTIMANDO: Réu(s): Loriano Gualberto da Silva, Cpf: 03025666196, Rg: 

2116418-5 SSP MT Filiação: Laurindo Gualberto da Silva e Marina Lina de 

Jesus Silva, data de nascimento: 29/01/1992, brasileiro(a), natural de 

Mirassol d´oeste-MT, convivente, operador de caldeira, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: intimar o acusado da R. sentença, cujo teor transcrevo: (..) 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR o réu LORIANO GUALBERTO DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, §1º e §4º, 

inciso IV, do Código Penal.Em atenção ao disposto no art. 59 do Código 

Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não 

ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é 

possuidor de maus antecedentes, consoante se depreende da fl. 71; 

poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do 

crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela 

própria tipicidade; as circunstâncias do delito são graves, porquanto 

cometido em concurso de pessoas, porém, deixo de valorá-la, vez que 

consubstancia qualificadora do delito em questão, evitando-se bis in idem; 

as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.Desta forma, verificando-se a inexistência de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis passíveis de valoração, fixo a 

pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão.Vislumbro 

presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, 

do CP (confissão espontânea). Embora reconheça a atenuante, deixo de 

valorá-la, em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual veda a atenuação da 

pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo, mantendo a pena 

intermediária em 02 (dois) anos de reclusão, frente à inexistência de 

circunstâncias agravantes.Não há causas de diminuição de pena. Porém, 

reconhecida a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 do 

Código Penal, exaspero-a em 1/3 (um terço), pelo que fixo definitivamente 

a pena do acusado em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.Em 

atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 13 (treze) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data 

dos fatos.O regime de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do 

art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, visto que a pena fixada é inferior a 

quatro anos e o réu não é reincidente.Estando preenchidos os 

pressupostos legais, substituo a pena do condenado por duas restritivas 

de direitos, a serem especificadas em audiência admonitória.Havendo a 

substituição, não há falar em suspensão condicional da pena (art. 77, III, 

do CP).O condenado poderá apelar em liberdade, tendo em vista que o 

regime fixado foi o aberto e que permaneceu solto durante toda a 

instrução processual.Tocante aos documentos e objeto apreendidos às 

fls. 31 e 56, decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, a contar do trânsito 

em julgado desta sentença, sem qualquer manifestação de terceiros 

interessados na sua restituição (art. 123 do CPP), determino o seu 

perdimento, bem como posterior destruição.Deixo de condenar o réu nas 

custas e despesas processuais.Oportunamente, após o trânsito em 

julgado, tomem-se as seguintes providências:a)Lance o nome do réu no 

rol dos culpados;b)Expeça-se guia de execução definitiva do 

condenado;c)Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código 

Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d)Comuniquem-se os institutos de 

ident i f icação estadual  e federal ;Publ ique-se.  Regist re-se . 

Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de julho de 2017.Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 16 de fevereiro de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239447 Nr: 2491-08.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Vinicius Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO PARA QUE NO PRAZO DE 

24(VINTE QUATRO) HORAS, PROCEDA COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS 

DE PROCESSO N. 2491-08.2016.811.0011 ID: 239447, SOB PENA DE 

BUSCA E APREENSÃO.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109757 Nr: 5826-67.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 
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27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos em correição, etc.

Recebo o aditamento disposto à fl. 4147, intime-se a Testemunha Odacir 

Luiz Zago, no endereço declinado à fl. 47, para que compareça na 

audiência designada para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 15h.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, intime-se a parte interessada para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não cumprimento da 

epistola nesse ponto.

 Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73675 Nr: 2193-87.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Pereira da Rosa, Marionilson Marques de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte EXEQUENTE, por seus advogados para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça PARA 

CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA EM TRÂMITE na 3ª Vara 

Especial izada Direi to Bancár io da Capi ta l  sob o nº 

24907-74.2016.811.0041 Código: 1134576, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. A 

COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DEVERÁ SE DAR NO JUÍZO 

DEPRECADO, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DA MISSIVA SEM 

CUMPRIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113779 Nr: 638-59.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdS, EdPMPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCPdS, KCAdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, forte no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, nos termos do pleito vertido na inicial 

à fl. 14, uma vez que, presentes os requisitos legais, para fins 

de:CONCEDER a guarda provisória do infante Davih Miguel Santos Pereira 

da Silva aos Requerentes Robson Pereira da Silva e Eliane de Paula Mota 

Pereira da Silva, forte no art. 1.584, § 5°, do Código Civil c.c. o art. 33 e 

seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que, 

e x p e ç a - s e  o  c o m p e t e n t e  t e r m o  d e  g u a r d a  e 

responsabilidade;DETERMINAR a realização de Estudo Psicossocial pela 

Equipe Multidisciplinar desta Comarca junto a residência da parte 

Requerente, com urgência, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para 

cumprimento da determinação;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112462 Nr: 7264-31.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurilio Previatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Nova 

Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer 

c.c. Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Maurílio Previatti, em 

desfavor de Estado de Mato Grosso e Município de Nova Mutum.

Da análise dos autos vislumbra-se que alegando o Autor sofrer de grave 

problema de saúde necessitando de tratamento médico ante ao risco de 

vida, lhe foi deferida medida liminar para fins de determinar a parte ré as 

providências necessárias ao fornecimento do tratamento devido.

 Ante a informação de que a medida liminarmente deferida não foi 

cumprida pela parte Requerida, e pedido de bloqueio de valores formulado 

pela Defensoria Pública, verifica-se que restou proferida decisão.

 Acreditando-se na idoneidade dos documentos apresentados pela 

Defensoria Pública, e ante a urgência do feito face ao alegado estado de 

saúde do demandante, foi determinado o referido bloqueio da quantia 

constante no orçamento de menor valor apresentado pelo Autor, bem 

como foi determinada a intimação das partes e da empresa que 

apresentou o orçamento de menor custo para informar a possibilidade de 

disponibilização do respectivo tratamento de imediato, dentre outras 

determinações.

 Contudo, a empresa “Neurocor - Cinecor” veio aos autos, informando que 

o orçamento apresentado é falso, não tendo sido emitido por esta, 

tratando-se de documento fraudulento, razão pela qual não poderia 

realizar os serviços pretendidos pelo postulante.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório dos autos. Decido.

 Pois bem.

 Tendo em vista a gravidade da informação sobre a falta de idoneidade do 

orçamento acostado aos autos, impossibilitando inclusive a verificação do 

real valor do tratamento pretendido pelo postulante, DETERMINO o 

desbloqueio da quantia bloqueada na conta do Estado de Mato Grosso.

 Por conseguinte, OFICIEM-SE as demais empresas, cujos orçamentos 

foram apresentados às fls. 45/46 para que informem sobre a idoneidade 

de tais documentos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 DÊ-SE vistas à Defensoria Pública para, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, se manifestar sobre a informação acostada aos autos pela 

“Empresa Cinecor”, bem como para que requeira o que entender de direito.

 De mais a mais, tendo em vista a alegada fraude quanto ao orçamento 

juntado aos autos e considerando que o feito envolve o interesse público, 

face as partes que compõem o polo passivo da ação, DETERMINO a 

extração de cópia integral dos autos e encaminhamento ao Ministério 

Público para análise e providências necessárias.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86380 Nr: 2748-36.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Henrique de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404, Lucineia Rodrigues de Souza - OAB:MT / 16.339, 

Maurício de Carvalho - OAB:OAB/MT 10052a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes, por seus advogados, da data designada para a 

realização da perícia, sendo o dia 27 de março de 2018, às 19:30 horas, 

no local indicado à f. 93 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 27645 Nr: 640-83.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. R. P Aviação Agricola Ltda., Egon Hoepers, C.Vale - 

Cooperativa Agroindustrial, Banco do Brasil S/A, Cooperativa 

Agropecuaria Mista Nova Mutum LTDA - Coopermutum, Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:MT 3.610, Fabiula Muller 

Koenig - OAB:PR 22819, Fernando Henrique Mazo Fávero - OAB:MT 

10262-B, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A, 

Leandro Westphalen Michel - OAB:MT 7262-B, Luciana Cristina 

Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte executada, por seus advogados, para se 

manfestar sobre a penhora de fls. 680, requerendo que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70997 Nr: 3525-26.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quatro Irmãos Agricultura e Pecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comil Silos e Secadores Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmela Manfroi Tissiani - 

OAB:31.912

 INTIMAR a parte autora, na pessoa do seu procurador, para manifestar 

acerca do ofício de fl. 214, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112164 Nr: 7111-95.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar de Souza Welter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abmael Manoel de Lima - 

OAB:SP/48633, Sonia Regina Facincani de Lima - OAB:SP/230964

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena do reeducando Edemar de Souza Welter, 

condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 

pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime fechado, pela prática do 

crime tipificado no artigo 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal.

Considerando que o reeducando encontra-se atualmente cumprindo a 

pena em regime aberto (fls. 89v.º/90) e tendo o Juízo de Santa Fé do 

Sul/SP remetido o presente feito a este Juízo, designo audiência 

admonitória para o dia 11/06/2018, às 17h15min, a fim de dar continuidade 

no cumprimento da pena.

Ademais, oficie-se o juízo sentenciante a fim de encaminhe a Guia de 

Execução definitiva em consonância com o acórdão de fls. 71/77, bem 

como cópia legível do termo da audiência admonitória, na qual o 

reeducando deu início ao cumprimento da pena no regime aberto, com a 

máxima urgência.

Intime-se o reeducando no endereço constante nos autos.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88581 Nr: 4155-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Soterio de Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Salomão Carvalho 

Matos - OAB:MA 8.807, Kecyo Nattan Viana Barbosa - OAB:MA 

14.277

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que informe nos autos o endereço 

da testemunha Raimundo Nonato Sousa de Lima Neto, mancionada às fls. 

54, para expedição do mandado de intimação à comparecer na audiência 

designada, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109550 Nr: 5721-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael de Paula Paixão, Jardel Lennon Laabs, 

Maico Sidnei Pereira Romera, Marcos Steffan Marques de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A, Jonas 

Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530, Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT/21500/0

 Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva do acusado Jardel Lennon Laabs. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109550 Nr: 5721-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael de Paula Paixão, Jardel Lennon Laabs, 

Maico Sidnei Pereira Romera, Marcos Steffan Marques de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A, Jonas 

Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530, Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT/21500/0

 Destarte, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária dos acusados nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões 

de ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução 

processual.Assim, designo o dia 15 de março de 2018, às 13h30min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento. Intimem-se os 

acusados e as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa a 

comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112164 Nr: 7111-95.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar de Souza Welter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abmael Manoel de Lima - 

OAB:SP/48633, Sonia Regina Facincani de Lima - OAB:SP/230964

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo, com a finalidade de INTIMAR o réu 

atravês dos advogados, via DJE, à comparecerem na audiência 

admonitória designada para o dia 11/06/2018, às 17h15min, nos termos da 

decisão lançada às fs. 94. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 25506 Nr: 293-21.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Fiori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Miquelin - OAB:4613, 

Waldir Caldas Rodrigues - OAB:6591/MT

 Em seguida, a MMª Juíza proferiu a seguinte decisão: “Nos termos do 

artigo 456, §§1.º e 2º, do CPP, adio a sessão de julgamento para o dia 23 

de março de 2018, nomeando desde logo, o senhor Defensor Público 

atuante nesta Comarca, para exercer a defesa do acusado na referida 

sessão, caso ele não compareça acompanhado de Advogado apto e 

preparado para a realização do julgamento na data aprazada. Destaco que 

os advogados constituídos nos autos formularam pedido de adiamento da 

presente sessão de julgamento, aduzindo a impossibilidade de 

comparecimento neste ato, em razão da realização de sessão de 

julgamento em outro feito em que atuam, a realizar-se no dia 19/02/2018, 

na Comarca de Rondonópolis. Todavia, o pedido foi indeferido por esta 

magistrada (fl. 535), eis que, tendo em vista o intervalo de 02 (dois) dias 

entre uma sessão e outra, não se vislumbra impossibilidade de 

comparecimento ou prejuízos à Defesa, ainda mais, se considerarmos que 

este processo tramita a dezesseis anos, tempo mais que suficiente para 

que o advogado constituído deste o inicio, conheça-o a fundo.Assim 

sendo, sai o réu intimado para comparecer à próxima sessão de 

julgamento, devidamente acompanhado por advogado previamente 

preparado para exercer sua defesa em plenário na data ora designada, a 

qual não será novamente adiada, consignando que caso não se faça 

acompanhar por causídico constituído, será assistido pela Defensoria 

Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 100381 Nr: 417-13.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual de Tapurah

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Moura - OAB:MT 

16233

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a testemunha Antonio Alves Diniz, 

apesar de devidamente intimado, não compareceu a presente audiência.

Posto isto, designo audiência para oitiva da testemunha para o dia 

12/07/2018, às 14h45min.

Conduza-se coercitivamente a testemunha Antonio Alves Diniz.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 99257 Nr: 5882-37.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Correa Saldanha, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:MT / 14.391

 Vistos.

Diante da informação de que o processo original já foi extinto pela 

declaração da extinção da punibilidade do acusado, devolvam-se os autos 

a origem, com as nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 65555 Nr: 922-37.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO MIGUEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a impugnação de fls. 142/144, diga a exequente no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37173 Nr: 732-79.2011.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o retorno dos autos do juízo “ad quem”, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36266 Nr: 2339-64.2010.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISA DANIELLI ZILLMER, LAURO DANIELLI ZILMER, 

LORENI TEREZINHA DANIELLI ZILLMER, LORENO DANIELLI ZILLMER, 

LORENA ZILLMER DE FREITAS, SADI DANIELLI ZILLMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALFREDO TONETTO, IMOBILIÁRIA 

NOVA BRASÍLIA S/C LTDA, IMOBILIÁRIA GAÚCHA LTDA - ME, ALBINA 

VARASCHINI TONETTO, MARTA REGINA TONETTO, ESPÓLIO DE 

ALFREDO TONETTO , INELSON BOSA, CARTEJANE COSTA DA SILVA, 

ESNANDO DE JESUS MATIAS, JOVIANO VELOSO DOS SANTOS, JEAN 

MICHELL SALES DE ABREU, GILMAR VERGINIO DE OLIVEIRA, MARCIA 

BARBOSA HONORIO, BARBARA STREISAND SALES ABREU, ANA 

KLAUS LOCATELLI, FLAVIA FERNANDES DOS SANTOS FEITOSA, MARA 

NUBIA PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ SOUZA DIAS, VALDEZ FERREIRA DE 

MENES, EDNEI LUIZ RODRIGUEIRO, RUDOLF THOMAS MARIA 

AERNOUDTS, NEILTON JUNIOR MONTALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

JOHNATHAN ALVES BARBOSA - OAB:14.457-MT, PAULO CESAR DE 

TOLEDO RIBEIRO - OAB:2.311-MT, WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos.

I - Citem-se os requeridos Marta Regina Tonetto e Gilmar Virginio de 

Oliveira nos endereços indicados em fl. 633.

II - Quanto ao requerido Esnando de Jesus Matia, tendo em vista que a 

parte autora não comprovou a impossibilidade de localização de seu 

endereço, indefiro o pedido de citação via edital.

III - Intime-a para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique endereço atual e 

correto do demandado retromencionado ou comprove a impossibilidade de 

obtê-lo.

IV - Certifique-se o decurso do prazo para os requeridos Imobiliária Nova 

Brasília S/C Ltda. e Márcia Barbosa Honório acostarem aos autos o 

instrumento de procuração outorgado a seus causídicos, tal como já 

determinado em fl. 641. Decorrido o prazo, desde já torno sem efeito as 
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contestações por eles apresentadas (art. 104, §2º, CPC).

V – Certifique-se a tempestividade das contestações apresentadas às fls. 

583 e seguintes.

VI – Certifique-se quanto à citação das pessoas indicadas em fl. 537, 

diligenciando-se no sentido de ser promovida a composição regular da 

liça.

VII – Tudo cumprido, conclusos.

VIII – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 60371 Nr: 1445-20.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERNI PAULINA REINHEIMER IDUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o informado em fls. 227/230, suspendo o feito até julgamento da 

Ação Recisória nº 1003025-65.2016.8.1.000.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63151 Nr: 1853-74.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação à contestação de fls. 108/115.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63818 Nr: 2557-87.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR BARROS LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076/MT

 DESCLASSIFICO o delito incialmente imputado (homicídio qualificado - art. 

121, §2º, II e IV, CPB), para CONDENAR o acusado Josimar Barros Luz 

pelo crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, CPB).Passo à 

dosimetria da pena do réu, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 

68 do Código Penal. (...) O delito de lesão corporal seguido de morte 

possui pena privativa de liberdade abstratamente cominada em 04 (quatro) 

a 12 (doze) anos de reclusão.Assim, em razão de inexistirem 

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, aplico a pena base no 

mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão.Em segunda fase, não há 

circunstância agravante a ser considerada. De outro lado, há a atenuante 

da confissão, todavia deixo de minorar a pena, pois fixada no mínimo 

legal.Em terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de 

pena, de modo que torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos de 

reclusão.Regime Inicial de Cumprimento de PenaNos termos do artigo 33, 

§2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto.Da 

DetraçãoTendo em vista o regime inicial aplicado, deixo de operar a 

detração, a fim de que possa ser realizada pelo juízo da execução 

penal.Da pena restritiva de direito e do SursisIncabível a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 

44, inciso I, do Código Penal.Do sursisNão há que se falar em aplicação do 

sursis, na esteira do disposto no artigo 77, “caput”, do Código Penal.Do 

direito de recorrer em liberdadeConcedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade, visto que não presentes os fundamentos da prisão preventiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 29653 Nr: 152-20.2009.811.0012

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 97.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Após, arquive-se com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30947 Nr: 1440-03.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARCHIÓ & CIA LTDA, CLAUDIO 

MARCHIÓ, GILTON DE OLIVEIRA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BORGES - 

OAB:15893

 Vistos.

Primeiramente, intime-se o peticionante de fls. 182/183 para acostar ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, o instrumento procuratório a si 

conferido, pena de ser considerada ineficaz a petição de fls. 182/183.

Sem prejuízo, solicite-se a devolução da missiva de fl. 119 devidamente 

cumprida.

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação e juntada a deprecata, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32326 Nr: 189-09.1993.811.0012

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BORGES LEAO 

JUNIOR - OAB:19113/O

 Vistos.

Indefiro o pedido de retro (fl. 132), eis que o as medidas para pagamentos 

dos emolumentos devem ser requeridas junto ao CRI respectivo.

No mais, arquive-se o feito com as baixas de estilo e anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35585 Nr: 1658-94.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17.555-A/MT, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 145, eis que o executado ainda não fora citado.

Ademais, há diligência pendente de cumprimento (fls. 136/137). Destarte, 

ante o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

(fl. 149), cite-se o executado no endereço informado em fl. 136.
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Com a juntada do mandado, devidamente cumprido, intime-se a exequente 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que de direito.

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 61386 Nr: 2488-89.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE ANTUNES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes sobre o laudo pericial de fls. 118/121 para, querendo, 

sobre ele manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63115 Nr: 1815-62.2013.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASTI MARTINS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:9.708-A, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial (CPC, art. 515), em que se encontram preenchidos os 

requisitos do artigo 524 do CPC. Assim, determino:

Primeiramente, realize-se a alteração da classe processual.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescido de custas, se houver (CPC, art. 523).

 Não efetuado o pagamento voluntário no prazo previsto, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento (CPC, art. 523, §1º).

 Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto, a multa e os honorários 

serão acrescidos sobre o restante (CPC, art. 523, §2º).

Transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 

quinze dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 

525).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66669 Nr: 1770-24.2014.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495, BRUNA BONATTO - OAB:54.585-PR, FERNANDO 

JOSE BONATTO - OAB:25.698-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 86).

Expeça-se nova missiva.

Devolvida devidamente cumprida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67815 Nr: 2652-83.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se quanto à tempestividade do recurso interposto.

Se tempestivo e considerando que a recorrido já apresentou 

contrarrazões ao recurso (fls. 112/116), remetam-se os autos ao Tribunal 

independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, § 3º, art. 1.010).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 60948 Nr: 2014-21.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS).

Portanto, anote-se na capa dos autos e no Sistema Apolo que se trata de 

feito executivo.

No mais, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC.

Assim, intime-se o Executado, pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, conforme expõe o art. 535 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 61262 Nr: 2357-17.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 159.

Libere-se o valor depositado na conta judicial indicada no alvará de fl. 160 

em favor da exequente, observando-se os dados bancários para 

transferência inseridos em fl. 159.

Após, dê-se vista à executada, via carga dos autos, tal como requestado 

em fl. 161.

Retornando os autos, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 61730 Nr: 213-36.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO URBANO BREITEMBACH, FLÁVIO 

LEOPOLDO BREITENBACH, LEONILDA FÁTIMA DELAZARI BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108-MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O prazo de suspensão requerido em fl. 133 decorreu independentemente 

de análise do pedido.
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Destarte, intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeira o que de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 61929 Nr: 428-12.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antônio Pereira dos Santos e Nemias Batista Pereira requereram o 

cumprimento de sentença em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, perseguindo, o primeiro, a quantia atualizada de R$ 51.657,17 

(cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e dezessete 

centavos), e, o segundo, o montante de R$ 5.165,72 (cinco mil cento e 

sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos) a título de honorários 

advocatícios.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados (fl. 

109vº).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Ante a concordância do executado aos cálculos apresentados pelos 

exequentes, necessário o ordenamento do pagamento da quantia devida.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados às fls. 105/106.

Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35790 Nr: 1863-26.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DÉRCIO ÁLVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT

 (...) Desta feita, sob qualquer ângulo que se analise, a rejeição da 

objurgatória é medida que impõe. Ademais, conforme artigo 618, inciso I, 

do CPC, o inventariante dativo tem o ônus de representar o Espólio de 

Dércio Álvares; no entanto, nesse caso, necessária também a intimação 

dos sucessores, à luz do artigo 75, §1º, do CPC. Ante o exposto, decido: 

I) Chamo o feito à ordem e revogo a decisão de fl. 150. II) Sem prejuízo, 

não acolho a objeção de executividade de fls. 105/113. III) Intimem-se os 

herdeiros elencados à fl. 147. IV) Após, ao Ministério Público. V) 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75426 Nr: 3060-40.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA 

CONAGRO S/C LTDA., CARLOS RONI DA SILVEIRA, MUNICIPIO DE NOVA 

XAVANTINA-MT, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A, SETAE 

SERVIÇO DE TRATAMENTO AGUA E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA COELI PESSOA DE LIMA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911-B, ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - OAB:146.997/SP, 

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - OAB:9.747-MT, MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:299.951/SP, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062

 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. 

Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, 

como têm reconhecido a doutrina e a jurisprudência, sendo possível, 

excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum quando 

evidenciado vício no julgado.

 No caso vertente, em que pesem, as alegações de necessidade de 

prequestionamento e de que o acórdão embargado conteria obscuridade e 

ambiguidade, exsurge indene de dúvidas que a real intenção do 

Embargante é, tão somente, o reexame da matéria já julgada, pretensão 

que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios e impõe sua 

rejeição.

Preliminar Ministerial acolhida e Embargos de Declaração rejeitados.

(ED 150437/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 

06/02/2017)

Posto isso, não acolho os embargos de declaração opostos.

Destarte, permanece irretocável a decisão de ref. 52, a qual deverá ser 

integralmente cumprida.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79928 Nr: 1660-54.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEBER PEREIRA LIMA, Cpf: 

01822091136, Rg: 1879554-4, Filiação: Jonas Costa Lima e Maria Pereira 

Nery, data de nascimento: 16/01/1980, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), tratorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 652, caput, do CPC), ficando advertido(s) de 

que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal (03 dias), a 

verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela metade, 

bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo 

de 15 dias, contados da expiração do prazo deste edital.

 Valor do Débito: 6.638,78 (Seis mil e seiscentos e trinta e oito reais e 

setenta e oito centavos)

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que as tentativas de citação 

pessoal da parte executada foram infrutíferas, defiro o pedido da parte 

exequente, determinando a citação por edital.Expeça-se o necessário.Em 

seguida, verificando-se que transcorreu o prazo do edital e a parte 

executada mantendo-se inerte, decretar-se-á a revelia e, nos termos da 

Súmula 196 do STJ e artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, será 

nomeado o Defensor Público com atribuição nesta Comarca como curador 

especial para o revel citado por edital.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 07 de fevereiro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94378 Nr: 5064-79.2017.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA BARROS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 05 de abril de 2018, às 15h 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento às partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93088 Nr: 4363-21.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 05 de abril de 2018, às 14h20 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento às partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85983 Nr: 128-11.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 13 de março de 2018, às 17h 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento às partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91930 Nr: 3721-48.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 
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para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 13 de março de 2018, às 16h40 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento às partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93904 Nr: 4752-06.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSINA PEREIRA DE OLIVEIRA CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 05 de abril de 2018, às 16h20 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento às partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98378 Nr: 7571-13.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES JOSÉ BERTUOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Ponderando a alegação de hipossuficiência e diante da natureza da 

ação, bem como considerando os documentos atrelados na inicial e em 

ref. 8, que evidenciam que o autor não possui bens com valores 

significativos e gastos elevados, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, ressalvando a possibilidade 

de revogação.

II- Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.

III- Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

IV- Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação 

à contestação.

V- Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83194 Nr: 3437-74.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE CARDOSO DA ROCHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 05 de abril de 2018, às 15h40 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento às partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87538 Nr: 1112-92.2017.811.0012
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA DE FATIMA FRANCISCA BARROS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAM BORGES DE MORAES 

ROCHA - OAB:32842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 05 de abril de 2018, às 14h 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento às partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90711 Nr: 3046-85.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 O Novo Código de Processo Civil dispõe que não será realizada audiência 

de conciliação quando ambas as partes manifestarem expressamente 

desinteresse na composição consensual, conforme preceitua o art. 334, § 

4º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos, motivo pelo qual rejeito 

o pedido da autora de ref. 24.

O art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil dispõe que:

“§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado.”

Considerando que a parte autora foi regularmente intimada para 

comparecer à audiência de conciliação e não justificou sua ausência (ref. 

21), nos termos do art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil, aplico, em 

seu desfavor, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, 

devendo a quantia ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso.

Certifique-se a tempestividade da contestação apresentada.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação em quinze dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91294 Nr: 3392-36.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI - 

OAB:OAB/MT 22.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 05 de abril de 2018, às 17h 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento às partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93121 Nr: 4370-13.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMELINDO VENANCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 05 de abril de 2018, às 14h40 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento às partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 
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art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97950 Nr: 7356-37.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTENIRES LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação.

Aguarde-se em cartório o prazo solicitado em petição de ref. 8.

Decorrido o prazo, com o sem manifestação, tornem conclusos para 

decisão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98710 Nr: 7776-42.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA GONÇALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Ponderando a alegação de hipossuficiência e diante da natureza da 

ação, bem como considerando os documentos atrelados na inicial e em 

ref. 8, que evidenciam que o autor não possui bens com valores 

significativos e gastos elevados, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, ressalvando a possibilidade 

de revogação.

II- Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.

III- Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

IV- Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação 

à contestação.

V- Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98829 Nr: 7857-88.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NAYRONI LEIGH ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE FERRARI, NAYRON GABRIEL LEIGH 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória, visto que presentes 

os requisitos legais para tanto, e determino a SUSPENSÃO dos descontos 

efetuados em sua folha de pagamento, a título de pensão alimentícia em 

favor do menor Nayron.Oficie-se o órgão pagador do autor para 

cumprimento da presente determinação judicial.Por outro lado, 

compulsando os autos, constato que a relação de parentesco entre o 

menor Nayron e Joseane Ferrari restou demonstrada, sendo a ré mãe do 

infante, conforme carteira de identidade juntada a inicial.Atenta aos 

preceitos legais constantes nos artigos 1.694, § 1º e 1.695 a 1.698, todos 

do CC e considerando o lastro probatório dos autos, a idade do menor, 

bem como ser obrigação dos genitores providenciarem o sustento dos 

filhos, FIXO OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS em valor correspondente a 

30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional vigente, acrescidos de 

50% (cinquenta por cento) das despesas extras comprovadas, devidos a 

partir da citação.Nos moldes do art. 334 e seguintes do CPC, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados 

a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pelo Gestor do Centro.Procedam-se o necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no art. 334 e parágrafos, do CPC.Cite-se a parte 

ré e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados.Depois de realizada 

audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório, a fim 

de aguardar o decurso do prazo para apresentação de defesa, que se 

iniciará conforme preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC.Decorrido o 

prazo para apresentação de contestação, intime-se a parte autora para 

impugnação.Havendo acordo, vista ao MP e tornem conclusos para 

deliberações. Ciência ao Ministério Público, que intervirá no feito como 

fiscal do ordenamento jurídico.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73761 Nr: 2274-93.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BENTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida.

Intime-se a parte autora para manifestação sobre o ofício juntado em ref. 

63, informando que o benefício já se encontra implantado.

Aguarde-se em Cartório o prazo de trinta dias para manifestação.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76352 Nr: 235-89.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o médico anteriormente nomeado para atuar como 

perito no presente feito não complementou seu laudo, nos termos das 

decisões de ref. 42 e 55, mesmo devidamente intimado para tal fim (ref. 

65), determino sua SUBSTITUIÇÃO pelo médico Dr. Adelmo F. Barros, que 

atende no Hospital Municipal de Nova Xavantina-MT.

Intime-se o médico nomeado para complementar o laudo pericial, conforme 

determinado nas decisões de ref. 42 e 55.

Concedo o prazo de quinze dias para diligência.

Nos termos do art. 465, §5º, do Código de Processo Civil, REDUZO a 

remuneração inicialmente arbitrada ao médico Aylton Vieira de Rezende 

para R$ 134,80 (cento e trinta e quatro reais e oitenta centavos), 

considerando que não houve complementação de seu laudo pericial.
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O remanescente do valor fixado em decisão de ref. 4, qual seja, R$ 100,00 

(cem reais), será levantado em favor do médico Adelmo F. Barros, 

nomeado para complementar o laudo.

Com a apresentação do complemento do laudo pericial, intimem-se as 

partes para manifestação, no prazo comum de dez dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79674 Nr: 1553-10.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARTINS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79689 Nr: 1566-09.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79693 Nr: 1569-61.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA BENVENUTA MICOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81489 Nr: 2474-66.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA BELA DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Vistos.

I- Ponderando a alegação de hipossuficiência e diante da documentação 

acostada na inicial e em ref. 17, que demonstram que a parte autora 

aufere renda mensal inferior a três salários mínimos, CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, ressalvando a 

possibilidade de revogação.

II- Deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, em resposta ao 

ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela presidente do 

NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito colaboração com os 

Centros de Conciliação, no sentido de não procederem à remessa de 

todos os feitos ao CEJUSC para realização da audiência inaugural, a fim 

de evitar colapso no sistema.

III- Cite-se o município réu, por intermédio de sua procuradoria (com envio 

dos autos), para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.

IV- Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação 

à contestação.

V- No que concerne ao pedido de tutela de urgência e/ou evidência, 

analisados os autos, verifico que os documentos trazidos ao caderno 

processual pela parte autora são insuficientes para evidenciar a 

veracidade dos argumentos por ela explanados, sendo que o direito 

pleiteado constitui matéria que exige instrução probatória.

Assim, não preenchido o segundo requisito legal da tutela de urgência, a 

saber, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 

CPC), tão pouco juntada prova documental suficiente a que o réu não 

oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (art. 311, inciso IV, CPC), a 

fim de ser deferida a tutela de evidência, o indeferimento do pedido liminar 

é medida que se impõe.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência e/ou evidência, 

visto que ausentes os requisitos legais.

VI- Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83329 Nr: 3505-24.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECI MENDES FERREIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se se a parte autora foi intimada para manifestação sobre o 

laudo pericial juntado em ref. 36.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de dez dias, manifestarem se 

pretendem produzir prova testemunhal ou se concordam com o julgamento 

do processo no estado em que se encontra.

Após, certifique-se a intimação das partes, o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90456 Nr: 2892-67.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERTRUDES MIRANDA ALVARENGA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90468 Nr: 2894-37.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRES VIEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90636 Nr: 3005-21.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito e 

determino o cancelamento da distribuição do feito. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

legal, não efetuado o pagamento, anote-se e arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90637 Nr: 3006-06.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VITOR SOUSA DA 

MATA - OAB:15.698

 Vistos.

 O Novo Código de Processo Civil dispõe que não será realizada audiência 

de conciliação quando ambas as partes manifestarem expressamente 

desinteresse na composição consensual, conforme preceitua o art. 334, § 

4º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos, motivo pelo qual rejeito 

tal pedido da autora de ref. 31.

O art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil dispõe que:

“§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado.”

Considerando que a parte autora foi regularmente intimada para 

comparecer à audiência de conciliação e não justificou sua ausência (ref. 

23), nos termos do art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil, aplico, em 

seu desfavor, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, 

devendo a quantia ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso.

Certifique-se a tempestividade da contestação apresentada.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação em quinze dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92821 Nr: 4202-11.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 05 de abril de 2018, às 13h20 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento às partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94782 Nr: 5342-80.2017.811.0012
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE FRANCISCA DOS REIS AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA LARISSE ALVES 

ARAÚJO - OAB:MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95267 Nr: 5678-84.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a produção de prova pericial.

Faculto às partes a apresentação dos seus quesitos e indicação de 

assistente técnico para a perícia, no prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda 

não tenham tomado tais providências

Oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de Nova Xavantina/MT, a 

fim de que no prazo de 30 dias, indique dia, hora, local e profissional para 

realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos pela autarquia 

nos moldes da mencionada resolução.

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação.

Após, tornem conclusos para deliberação sobre eventual pedido de prova 

testemunhal e demais providências.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95571 Nr: 5882-31.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO DE SOUZA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-MT-A

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97640 Nr: 7175-36.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM BARROS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de hipossuficiência, bem como diante da narrativa 

inicial e da certidão de inexistência de imóveis registrados em nome do 

autor, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, defiro a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, ressalvando a possibilidade 

de revogação.

Nos moldes do art. 334 e seguintes do NCPC, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se fazerem 

presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pelo 

Gestor do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.

Cite-se a parte ré e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação da parte autora será feita por meio de seu representante, 

enquanto a da parte ré será por mandado/carta, conforme dispõe o art. 

334, § 3º do NCPC.

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para requerimentos 

em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para eventual homologação.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82108 Nr: 2840-08.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA FERNANDES DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 39: intimem-se as partes para manifestação, em dez dias, sobre o 

complemento/retificação do laudo pericial.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83765 Nr: 3774-63.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro José Luz Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHÔA - OAB:

 Vistos.

No caso, entendo que as explicações apresentadas pelo expert são 

suficientes para a elucidação da questão, tendo sido a perícia realizada de 

acordo com as normas técnicas pertinentes, não havendo as partes 

impugnado o laudo pericial produzido em ref. 32.

Ante o exposto, homologo, para que surtam os seus jurídicos e legais 

efeitos, o laudo pericial de ref. 32.

Em tempo, intimem-se as partes para manifestarem, em dez dias, se 

pretendem produzir prova testemunhal ou se concordam com o julgamento 

da lide do estado em que se encontra.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85158 Nr: 4574-91.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERACINO XAVIER DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI - 

OAB:OAB/MT 22.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 05 de abril de 2018, às 16h40 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento às partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85975 Nr: 123-86.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORICENA RIBEIRO PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 05 de abril de 2018, às 15h20 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento às partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87908 Nr: 1341-52.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMELIA LUIZ FERNANDES, CRHISTIAN THIAGO 

LUIZ FERNANDES LIMA, ROBSON KAWÊ LUIZ FERNANDES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZENILDA TEODORA DE LIMA 

SILVA - OAB:17806/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem a apreciação do mérito da 

causa, em relação à ré Amélia Luiz Fernandes.P.I.C.Decorrido o prazo 

legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor com relação à mencionada 

ré.O processo seguirá com relação aos demais réus.Após, nos moldes do 

art. 334 e seguintes do NCPC, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de 

convidar às partes e seus advogados a se fazerem presentes na Sessão 

de Mediação/Conciliação a ser designada pelo Gestor do 

Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se a parte ré e intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhados de seus 

respectivos advogados.A intimação da parte autora será feita por meio de 

seu representante, enquanto a da parte ré será por mandado/carta, 

conforme dispõe o art. 334, § 3º do NCPC.Ao ser citada, a parte ré deverá 

ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para requerimentos em 15 (quinze) 

dias.Havendo acordo, volvam-me conclusos para eventual homologação. 
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Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90409 Nr: 2871-91.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIVANIA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 05 de abril de 2018, às 13h 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento às partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91577 Nr: 3535-25.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 05 de abril de 2018, às 16h 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento às partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91899 Nr: 3708-49.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASPAR JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 05 de abril de 2018, às 13h40 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento às partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94934 Nr: 5455-34.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 
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especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95015 Nr: 5508-15.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95054 Nr: 5539-35.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Ponderando a alegação de pobreza e diante da natureza da ação, defiro 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC, ressalvando a possibilidade de revogação.

II-Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.

III- Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

IV- Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação 

à contestação.

V- No que concerne ao pedido de tutela de urgência, analisados os autos, 

verifico que, conquanto os documentos trazidos ao caderno processual 

pela parte autora sirvam de início de prova material e os argumentos por 

ela explanados se mostrem plausíveis, o direito à concessão do benefício 

previdenciário pleiteado constitui matéria que exige instrução probatória.

Consigno que a natureza alimentar dos benefícios previdenciários, por si 

só, não basta para configurar o preenchimento do segundo requisito legal 

da tutela de urgência, a saber, perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, visto que 

ausentes os requisitos legais.

VI- Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96409 Nr: 6475-60.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LML, EDGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA FERNANDA CESAR DOS 

SANTOS - OAB:19916/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de hipossuficiência e diante da documentação 

acostada na inicial e em ref. 8, que demonstram que a parte autora aufere 

renda mensal inferior a três salários mínimos, CONCEDO os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, ressalvando a possibilidade 

de revogação.

Nos moldes do art. 334 e seguintes do NCPC, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se fazerem 

presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pelo 

Gestor do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.

Cite-se a parte ré e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação da parte autora será feita por meio de seu representante, 

enquanto a da parte ré será por mandado/carta, conforme dispõe o art. 

334, § 3º do NCPC.

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para requerimentos 

em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para eventual homologação.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96748 Nr: 6685-14.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE ALVES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Ponderando a alegação de pobreza e diante da natureza da ação, bem 

como considerando os documentos colacionados em ref. 9, que 

evidenciam a insuficiência de recursos da autora, defiro a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, ressalvando a 

possibilidade de revogação.

II-Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.

III- Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 
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envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

IV- Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação 

à contestação.

V- No que concerne ao pedido de tutela de urgência, analisados os autos, 

verifico que, conquanto os documentos trazidos ao caderno processual 

pela parte autora sirvam de início de prova material e os argumentos por 

ela explanados se mostrem plausíveis, o direito à concessão do benefício 

previdenciário pleiteado constitui matéria que exige instrução probatória.

Consigno que a natureza alimentar dos benefícios previdenciários, por si 

só, não basta para configurar o preenchimento do segundo requisito legal 

da tutela de urgência, a saber, perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, visto que 

ausentes os requisitos legais.

VI- Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98387 Nr: 7576-35.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DIAS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Ponderando a alegação de hipossuficiência e diante da natureza da 

ação, bem como considerando os documentos atrelados na inicial e em 

ref. 8, que evidenciam que o autor não possui bens com valores 

significativos e gastos elevados, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, ressalvando a possibilidade 

de revogação.

II- Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.

III- Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

IV- Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação 

à contestação.

V- Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98430 Nr: 7603-18.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da justiça 

gratuita.Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas 

iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição.Ainda, fica a parte autora intimada para, no mesmo prazo, 

emendar a inicial e juntar seu comprovante de endereço atualizado, a fim 

de aferir a competência deste juízo.O não atendimento desta determinação 

judicial acarretará no indeferimento da petição inicial.Às providências. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81641 Nr: 2563-89.2016.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se a composição amigável e parcial do litígio em audiência 

realizada no CEJUSC, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo contido nos autos (ref. 65), fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO PARCIALMENTE O MÉRITO da ação, com 

relação ao pedido de divórcio, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

c.c 356, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o decurso do prazo legal, expeça-se o necessário para averbação 

do divórcio.

O feito prosseguirá com relação ao pedido de partilha de bens.

Aguarde-se em Cartório o decurso do prazo para apresentação de defesa 

da parte ré.

Contestada a ação, intime-se a parte autora para impugnação.

Após, com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do 

Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-69.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL ALVES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000026-69.2017.8.11.0012 REQUERENTE: EMANOEL ALVES 

CORDEIRO REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento da lide. 

Trata-se de processo visando à declaração de inexistência de débitos e 

condenação em indenização por danos morais. Em síntese, alega a parte 

autora que no mês de Abril de 2017 ao tentar realizar um financiamento, 

foi surpreendido com a restrição em seu nome por parte da requerida, 

originária de um débito no valor de R$ 460,40, vencido em 20/01/2015. 

Esclarece que possuía empréstimos com a requerida, porém, todos 

consignados em sua folha de pagamento. Em sede de contestação, a 

requerida impugna o valor da causa e, no mérito, alega tratar-se de 

cobrança legítima, de exercício regular de direito, uma vez que não houve 

o pagamento do débito em comento. Foi deferida a liminar pleiteada, 

determinando à requerida que exclua o nome da autora do SERASA e 

SPC. Por tratar-se de clássica relação de consumo e haver 

verossimilhança nas alegações da parte autora, OPINO pela inversão do 

ônus da prova, autorizado pelo CDC. A negativação dos dados da parte 
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autora nos órgãos de proteção ao crédito restou comprovada pela juntada 

de consulta ao SPC Brasil. Pois bem, a controvérsia em questão recai 

exclusivamente sobre o pagamento ou não da parcela vencida em 

20/01/2015, no valor de R$ 460,40, do empréstimo contratado pelo autor 

junto ao banco requerido. Da análise dos autos, é possível verificar nos 

documentos de ID 254586 que houve o devido desconto nos vencimentos 

do autor pelo banco requerido quanto ao empréstimo consignado nos 

meses 01-02-03-04-05 e 06 do ano de 2015. Desta forma, o banco 

requerido não logrou êxito em demonstrar a origem do débito que resultou 

na restrição de crédito ao autor, uma vez que o pagamento do débito foi 

comprovado pela parte autora. Assim, o apontamento dos dados da parte 

requerente nos órgãos de proteção constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Insta 

ressaltar que a responsabilidade de referida requerida como fornecedor 

de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a requerente. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A requerida agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da requerente, causando lesão a 

sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de 

prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme 

as regras de experiência comum. O apontamento dos dados da 

requerente aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui 

falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 

385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DA 

LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA E PELO JULGAMENTO DE 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para DECLARAR inexistentes as 

dívidas objeto da presente demanda e CONDENAR a requerida a proceder 

à baixa das negativações a eles correspondentes. Sugiro a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. 

HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. 

Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-96.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA SEHNEM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista os termos da Portaria 

678/2017/PRES, datada de 07/12/2018, que dispõe sobre o calendário 

forense do ano de 2018, constatei que foram suspensos os expedientes 

dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro/2018 (FERIADO DE CARNAVAL), motivo 

pelo qual redesigno a audiência conciliatória para o dia 10 de abril de 2018, 

às 08h00min – horário oficial de Mato Grosso. Intimem-se as partes, nas 

pessoas de seus respectivos advogados, os quais deverão comunicar 

seus clientes para comparecimento em audiência. Ficando a parte autora 

advertida que o seu não comparecimento acarretará na extinção do feito e 

condenação no pagamento das custas processuais. O não 

comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua revelia. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 16 de fevereiro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-81.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PINTO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fernando Luiz R. Batista (REQUERIDO)
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C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista os termos da Portaria 

678/2017/PRES, datada de 07/12/2018, que dispõe sobre o calendário 

forense do ano de 2018, constatei que foram suspensos os expedientes 

dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro/2018 (FERIADO DE CARNAVAL), motivo 

pelo qual redesigno a audiência conciliatória para o dia 04 de abril de 2018, 

às 08h40min – horário oficial de Mato Grosso. Intimem-se as partes, nas 

pessoas de seus respectivos advogados, os quais deverão comunicar 

seus clientes para comparecimento em audiência. Ficando a parte autora 

advertida que o seu não comparecimento acarretará na extinção do feito e 

condenação no pagamento das custas processuais. O não 

comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua revelia. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 16 de fevereiro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-14.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAZARA FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010209-14.2016.8.11.0012 REQUERENTE: MARIA LAZARA FERREIRA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Ante o teor da 

certidão retro, redesigno audiência de instrução para o dia 15 de março de 

2018, às 15h30 (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada por esta 

magistrada na sala de audiências da Segunda Vara desta Comarca, no 

Fórum local. Intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhadas de seus respectivos advogados e testemunhas. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-24.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON REZENDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSON EDILSON PRICINOTE (REQUERIDO)

DORVALINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CARLOS HENRIQUE SEABRA (TESTEMUNHA)

RICARDO DE JESUS BARBOSA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010176-24.2016.8.11.0012 REQUERENTE: AILTON REZENDE DE SOUZA 

REQUERIDO: CELSON EDILSON PRICINOTE, DORVALINO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Vistos. Ante o teor da certidão retro, redesigno audiência de 

instrução para o dia 16 de março de 2018, às 15h30 (horário oficial de 

Mato Grosso), a ser realizada por esta magistrada na sala de audiências 

da Segunda Vara desta Comarca, no Fórum local. Intimem-se as partes 

para que compareçam à audiência acompanhadas de seus respectivos 

advogados e testemunhas. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Nova Xavantina/MT, 16 de fevereiro de 2018 Luciene Kelly Marciano Roos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-31.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO BATISTA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA GOMES PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010161-31.2011.8.11.0012 REQUERENTE: ALTAMIRO BATISTA 

GUIMARAES REQUERIDO: FABIANA GOMES PEIXOTO Vistos. Ante o teor 

da certidão retro, redesigno audiência de instrução para o dia 22 de março 

de 2018, às 15h30 (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada por 

esta magistrada na sala de audiências da Segunda Vara desta Comarca, 

no Fórum local. Intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhadas de seus respectivos advogados e testemunhas. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Nova Xavantina/MT, 16 de 

fevereiro de 2018 Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82485 Nr: 3560-39.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson Luis Miezerski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, observo que a questão já foi decidida à fl. 55, bem 

como, não vejo qualquer alteração fática apta para alteração da referida 

decisão.

Mantenho na íntegra a decisão de fl. 55.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias emendar a 

inicial, procedendo o devido preparo do feito, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50778 Nr: 2292-23.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliaria Moura Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução formulado por Município de Paranatinga/MT 

em face de Imobiliária Moura Ltda, todos qualificados na exordial.

As partes formularam acordo, conforme se evola do termo de audiência 

de fls. 51 e 51/v.

É o relatório.

 Decido.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

judicial de fls. 51 e 51/v, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de Processo 

Civil.

 P. I. C.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28361 Nr: 1356-66.2010.811.0044

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 
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Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Stoffel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de representação intentada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de Adriano Stoffel, a qual foi julgada procedente e 

condenou o representado ao pagamento de 03 (três) salários mínimos.

Todavia, conforme se depreende dos autos às fls. 138/139 as partes 

transigiram amigavelmente, e requereram a homologação do acordo, que 

foi referendado em juízo às fls. 148.

Conforme informado às fls. 149/154 e 154/159, o executado efetuou o 

pagamento do acordo.

Sendo assim, nos termos do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTA a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Custas e despesas processuais pelo réu.

Isento de honorários advocatícios.

P. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85932 Nr: 435-29.2018.811.0044

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Ponto Certo, Maria Elza Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretario Municipal de Saúde Vigilância 

Sanitária do Município de Paranatinga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada na 

exordial.Notifique-se a autoridade coatora, enviando a segunda via da 

petição inicial e cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações.Ciência ao Ministério Público. Intime-se.Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81876 Nr: 3243-41.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusino Pinheiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, THAIS VEIGA DE CAMPOS - OAB:23859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o perito nomeado para designar data da perícia, informando ao 

Juízo com antecedência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28125 Nr: 1119-32.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzalina Raimunda de Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora do INSS - OAB:1553487/

 Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 196, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte executada às fls. 178/178-v.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados às fls. 178/178-v.

Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83423 Nr: 3977-89.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erika Sayuri Suzuki Filipin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83709 Nr: 4093-95.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmundo Peni`ru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83715 Nr: 4099-05.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izanoel Cezar Ubuhu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84052 Nr: 4267-07.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deunivan Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 424 de 621



 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83710 Nr: 4094-80.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robison Tserewaho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83718 Nr: 4102-57.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Alacuiawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84058 Nr: 4273-14.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlene Ovídio Teske

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84061 Nr: 4276-66.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Ferreira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84619 Nr: 4511-33.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Tserehoirã Tsirobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84620 Nr: 4512-18.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Tsipetsewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84622 Nr: 4514-85.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliadina Pedzadarutuo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84624 Nr: 4516-55.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Tsapru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24528 Nr: 561-94.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glaucia Anne Kelly 

Rodrigues do Amaral - OAB:

 Vistos.

Ao contador judicial.

Intimem-se as partes para que manifestem sobre o cálculo em 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30700 Nr: 1138-04.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Fernandes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Considerando que não há nos autos contestação de mérito, dê-se vista a 

parte requerida na forma do artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil.

Após, intime-se a autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 

dias, nos termos dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil.

Em seguida, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80781 Nr: 2637-13.2017.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanusa Batista de Oliveira, Flavio Batista de Oliveira, 

FRdO, Rosinete Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se a inventariante nomeada a fl. 33, para apresentar as primeiras 

declarações no prazo de 20 dias.

II- Após, citem-se os interessados, as Fazendas Públicas e o Ministério 

Público, nos termos do artigo 626 e seguintes do Código de Processo Civil, 

remetendo-lhes cópias das primeiras declarações, devendo constar no 

mandado que, no prazo de 15 dias, poderão tomar uma das medidas 

previstas no artigo 627 do Código de Processo Civil.

III- Proceda-se a avaliação dos bens do espólio, nos termos do artigo 633 

do Código de Processo Civil, em seguida, vistas as partes para 

manifestação, em 15 dias, e que faço com fulcro no artigo 635 do mesmo 

diploma.

IV- Expeçam-se os necessários mandados e editais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83711 Nr: 4095-65.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Rititopti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83712 Nr: 4096-50.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliano Rumori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83720 Nr: 4104-27.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Tserehomora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83723 Nr: 4106-94.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olívio Waomorã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83726 Nr: 4109-49.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramins Tserewawa'Awe Tsaemowa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83734 Nr: 4116-41.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joãozinho Orlino Mamede Urehe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83833 Nr: 4162-30.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olívio Waomorã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83835 Nr: 4164-97.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Tserewaiho Werehite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 426 de 621



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83836 Nr: 4165-82.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino Tserewade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84611 Nr: 4503-56.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84615 Nr: 4507-93.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Tse'buiwe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85564 Nr: 275-04.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Vieira da Rocha Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

ERNESTO VIEIR DA ROCHA FILHO em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL-INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato.

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais.

Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do 

direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para 

se manifestar no prazo legal.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 

20 (vinte) dias, o envio da decisão respaldada com informações sobre os 

motivos do indeferimento administrativo do benefício pleiteado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85758 Nr: 373-86.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Filho Freitas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magazine Luiza S/A Luiza Cred

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente pugnou 

pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos, contudo, a declaração de pobreza juntada 

com a inicial implica mera presunção relativa da hipossuficiência financeira 

declarada, que pode ceder ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira.

 Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a 

miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas 

devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no 

item 2.14.2.1 da CNGC, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e o Provimento nº 

43/2014-CGJ, bem como indicar sua profissão (artigo 319, inciso II, do 

CPC).

 Após, conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 17479 Nr: 1554-45.2006.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Silveira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Silva Lima - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 416.

 Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis para que proceda o 

cancelamento do contrato de escritura de compra e venda, constante no 

livro ED -02, folhas 34-v/37-v, datado de 23/09/2003, encaminhando-se 

cópia da sentença de fl. 341/351.

 Após, arquivem-se novamente os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29114 Nr: 2112-75.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carlinhos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Luciana Borges Moura Cabral - OAB:6755

 Vistos.

 Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de fls. 

72, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 06 (seis) meses.
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Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31130 Nr: 1565-98.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comissão de Valores Mobiliários -CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batovi Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:9893 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Sacramento de 

Castro - OAB:48017/SP/53589

 Vistos.

 Intime-se pessoalmente o requerido da penhora, para em 05 dias se 

manifestar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32322 Nr: 564-44.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Greici Mainardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Thomazini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT

 Vistos.

Intime-se a parte contraria a fim de se manifestar acerca da petição de fls. 

134/136.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50078 Nr: 1587-25.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:9893 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Da análise dos autos, vislumbro que o AR de fl. 40-v foi subscrito por 

pessoa que não o executado.

 Destarte, cite-se a parte executada, através de Oficial de Justiça, nos 

endereços indicados às fls. 38-v, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com juros, multa de mora e encargos ou garanta a 

execução, conforme preceitua o artigo 8º da Lei nº 6.830/80.

Infrutífera, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51911 Nr: 1111-50.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jociel Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15.020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatinga - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para recolher a diligência do 

Oficial de Justiça no prazo de 05 dias, sobre pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59204 Nr: 162-55.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Parreira de Moraes Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 72, tudo em vista que já apreciado à fl. 71 e também 

pela ausência de alteração fática.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a 

certidão de fl. 63, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63007 Nr: 1867-88.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jackson Alves de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BV Financeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão de fl.57, intime-se pessoalmente a parte autora para, em 

05 dias, manifestar-se nos autos, sobre pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78995 Nr: 1754-66.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se a parte autora a fim de se manifestar das petiçoes e 

documentos de fls. 48/50 e 51/56v, em 15 dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 79835 Nr: 2161-72.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Leonice Hubner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Luiz Alves de Matos, Joceli Friedrich 

Alves de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Leonice Hybner - 

OAB:4337-A/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 IMPULSIONO estes autos para a intimação da parte autora, com o escopo 

de que pague o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referente à 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para o cumprimento do ato deprecado, 

qual seja, Intimação, sendo necessário percorrer a distância de 440 

(quatrocentos e quarenta) quilômetros para ir até o Município de Gaúcha 

do Norte, com o valor de R$2,70 (dois reais e setenta centavos) por 

quilômetro.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 
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www.tjmt.jus.br ? Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL e as guias, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83424 Nr: 3978-74.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Mendes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83713 Nr: 4097-35.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaldo Rairewari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83714 Nr: 4098-20.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joãozinho Orlino Mamede Urehe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83716 Nr: 4100-87.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Tserenhitiru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83732 Nr: 4114-71.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Rititopti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83739 Nr: 4121-63.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Tserehomora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83742 Nr: 4122-48.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmundo Peni`ru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83828 Nr: 4157-08.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romario Rsirobowe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83830 Nr: 4159-75.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino Tserewade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83997 Nr: 4237-69.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Cleuma Medeiros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84049 Nr: 4265-37.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dany Martins Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84053 Nr: 4268-89.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Coelho Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84613 Nr: 4505-26.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Tserehoirã Tsirobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84617 Nr: 4509-63.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenice Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62328 Nr: 1600-19.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldir Freitas Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento da 

diligência solicitada à fl. 43, na Vara Única de Nobres/MT, ref. CP 54973.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79015 Nr: 1769-35.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Cavalcante Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo - Telefônica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar sobre fls. 48/49.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53169 Nr: 2374-20.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neli Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63214 Nr: 1963-06.2015.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobias Almeida Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josué Corso Netto, Maria Aparecida 

Corso Martins e Silva, Gutemberg Olímpio Ferreira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Leonardo Dornelles sales - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 427/429. Proceda-se ao cadastro do advogado, Dr. 

FABRICIO MIOTTO, a fim de constar como patrono da parte requerida 
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Gutemberg Olimpio Ferreira Junior, inclusive com a renovação da capa dos 

autos.

Outrossim, cancelo a oralidade anteriormente designada e restabeleço o 

prazo para o requerido GUTEMBERG OLÍMPIO FERREIRA JÚNIOR 

especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Fica prejudicada a análise dos embargos opostos à fl. 425.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75273 Nr: 44-11.2017.811.0044

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBdC, WBdC, ABdC, WBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 29, intimem-se os autores para, em 05 dias, 

providenciarem a juntada das certidões negativas municipal, estadual e 

federal, sobre pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78318 Nr: 1426-39.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canarana Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Dias Pereira, Ivane de Campos Mello 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleci do Nascimento Facco - 

OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277, Leonardo Randazzo Neto - OAB:3504-A/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82254 Nr: 3454-77.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OSNI PIRES TRANSPORTES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A autora na petição postula pela concessão do benefício da justiça 

gratuita, porém os benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser 

deferidos ou mantidos a parte “cuja situação econômica não lhe permita 

pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

do sustento próprio ou da família”.

A Lei n. 1.060/50 deve ser analisada com uma interpretação da atual 

Constituição Federal, mais precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV, 

que prevê: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”.

Por sua vez, ante o vultoso objeto da presente demanda cujo valor da 

causa foi estipulado em R$ 47.765,70 (quarenta e sete mil, setecentos e 

sessenta e cinco reais e setenta centavos), verifica-se que a parte 

requerente não pode ser considerada pobre na forma da Lei nº 1.060/50.

Ante o exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita.

Intimem-se a parte requerente para, no prazo de 10 dias, emendar a inicial, 

procedendo ao devido preparo do feito, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27636 Nr: 628-25.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiagril Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrolatino Indústria e Comércio de Adubos e 

Fertilizantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6.252/MT, Noeli Alberti - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Chiappa - 

OAB:83.791/SP, Juliana Nogueira Magro Soares - OAB:OAB/SP

 Vistos.

 Intime-se a executada AXIHUM FERTILIZANTES S.A para que, no prazo de 

10 (dez) dias, comprove a alteração de sua denominação social juntando 

as alterações contratuais.

Após, tornem-me os autos conclusos para análise do pedido de fls. 1.525.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29730 Nr: 172-41.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Soeli da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Sem prejuízo, oficie-se a autarquia executada para implantar o benefício 

concedido, no prazo de 20 (vinte) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54124 Nr: 254-67.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leite de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os valores 

apresentados pelo executado (fls. 96-v/97-v) foram devidamente 

homologados pelo juízo (fls. 101), sendo que a autarquia executada 

mencionou que no valor de R$ 15.276,97 estava incluída a verba devida a 

título de honorários asvocatícios, de forma que indefiro o pedido de fls. 

111/112, vez que o alvará já foi devidamente levantado pelo patrono 

constituído nos autos.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fl. 107 e, após, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69886 Nr: 1597-30.2016.811.0044

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Alberto Thomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Tauá Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Trajano Camargo dos 

Santos - OAB:9171/B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento feito às fls. 158.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, promova-se o 

arquivamento novamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70632 Nr: 1854-55.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para em 05 dias manifestar-se da petição de fls. 

101/102.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81836 Nr: 3223-50.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Rodrigues Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, THAIS VEIGA DE CAMPOS - OAB:23859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o médico perito nomeado para agendar data para realização da 

perícia, informando ao Juízo com antecedência.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 35495 Nr: 1755-32.2008.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPDA, CMH, EKH, MGP, OQDS, PSM, VC, 

RWDSL, LLDSL, JAGL, TDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ROBERTO 

ALVES(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

HUMBERTO PEDRO DE MORAES - OAB:3040, IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, IVAN CARLOS SANTORE - OAB:6170, PAULO SERGIO 

MISSASSE - OAB:7649-MT

 Diante do exposto, determino:Intimem-se as partes para indicarem as 

provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias.Ciência ao 

Ministério Público.Após, o decurso de prazo certifique-se e voltem 

conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento.Intimem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 15 de fevereiro de 

2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38028 Nr: 1246-67.2009.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CEZAR GOMES PEREIRA, LUIS 

MARQUES FERREIRA ALVES(TEST:CP:CV:146/04)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, JAYME RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:3735, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11324/MT

 FINALIDADE: intimar o advogado do réu Luis Marques Ferreira Alves, que 

foi expedida carta precatória para Comarca de Martinópolis-SP, para oitiva 

da testemunha Mário Ferraz de Vasconcelos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82262 Nr: 355-65.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 07/03/2018, às 14h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82264 Nr: 357-35.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 07/03/2018, às 16h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82643 Nr: 628-44.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA LISBOA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 07/03/2018, às 14h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82703 Nr: 669-11.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS RODRIGUES CANTANHEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 07/03/2018, às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68314 Nr: 1949-22.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 07/03/2018, às 17h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82267 Nr: 360-87.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 07/03/2018, às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87890 Nr: 4237-35.2017.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DOS SANTOS SERRA, MARIA FRANCISCA 

RUFINO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O Autor pleiteia os benefícios da justiça gratuita de acordo com a Lei 

nº1060/50.Como se sabe, em se tratando de garantia constitucional, o 

direito à assistência judiciária deflui da declaração do próprio interessado 

a respeito de sua insuficiência financeira, obstativa do custeio do 

processo.Todavia, o benefício da gratuidade processual não é amplo e 

absoluto, sendo certo que o Juiz há de analisar as circunstâncias do caso 

concreto para verificar a possibilidade das partes de realizarem o 

pagamento das despesas processuais sem prejuízo de sua 

subsistência.No caso em exame, extrai-se dos autos que o Autor requer a 

justiça gratuita de forma genérica, ou seja, em momento algum restou 

comprovado tal impossibilidade, muito pelo contrário existem indícios 

materiais de que possui plenas condições financeiras.Assim, não há 

elementos suficientes que demonstrem que o Autor é incapaz de arcar 

com as custas processuais, não havendo justo motivo para deferir o 

pedido de assistência judiciária.(...).Diante do exposto, indefiro o pedido de 

justiça gratuita, pois não há comprovação de que a parte Autora sofrerá 

prejuízos pessoais e de seus familiares em razão do recolhimento das 

custas. Além disso, conforme narrado na inicial, o imóvel reivindicado 

pelos autores está localizado em uma zona urbana valorizada da cidade 

de Peixoto de Azevedo/MT, sendo os autores assistidos por advogado 

particular.Sem prejuízo, determino:I - Intime-se o Autor para efetuar o 

pagamento das custas processuais, no prazo de 10 [dez] dias, sob pena 

de indeferimento da inicial.Recolhidas as custas processuais, cumpridos 

os atos acima, venham-me os autos conclusos, para decidir sobre os 

pedidos iniciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75793 Nr: 3451-59.2015.811.0023

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL CRISTINA RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de lei, sobre a 

prova acrescida (laudo pericial), juntada às fls. 50.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89479 Nr: 1318-11.2014.811.0013

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Otávio Mundim Oliveira 

- OAB:22817/MT

 Impulsiono o presente feito com o fim de abrir vista a parte Requerida para 

manifestação quanto ao contéudo audiovisual (mídia dos depoimentos 

gravados nos autos n. 1255-83.2014.811.0013/Código 89416) da 1ª Vara 

deste Juízo, juntado às fls. 453/454.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142775 Nr: 4778-98.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OCALIDES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso juntado aos autos é tempestivo, sendo assim abro 

vistas a parte contrária para contrarazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108495 Nr: 5569-38.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE BARBOSA PRATES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160923 Nr: 853-60.2018.811.0013
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinaldo de Jesus dos Santos-ME, Rosinaldo 

de Jesus dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O, Nara Rúbia Alves de Resende - OAB:20.985-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. Para 

cumprimento da Carta Precatória, extraído dos autos nº 

0001979-79.2016.4.01.3601 - Cáceres-MT. Devendo juntar a guia 

eletrônica e o comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 156465 Nr: 11031-05.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 16 de Março de 2018, às 16:00 horas, 

para designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 159666 Nr: 282-89.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 06 de Abril de 2018, às 14:00 horas, para 

designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158116 Nr: 11871-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Vieira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:OAB/MT 8029

 Certifico que os embargos é tempestivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158116 Nr: 11871-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Vieira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:OAB/MT 8029

 Desta forma, indefiro, no momento a antecipação da tutela pretendida 

pelos autores.Porém, diante do preenchimentos dos requisitos 

autorizadores para expedição do mandado de entrega dos bens, ACOLHO 

o pedido formulado para determinar a expedição do mandado monitório, 

devendo o Requerido ser citado (pelos Correios, com aviso de 

recebimento), para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento, ou, se 

assim preferir, oferecer embargos nos termos da norma de regência. 

Advirta-se que, no caso de pronto atendimento ao mandado monitório, o 

requerido ficará dispensado do pagamento de custas e honorários 

advocatícios. Deve acompanhar o instrumento de citação cópia desta 

decisão judicial, devendo a serventia judicial providenciá-la no prazo de 

cinco dias a contar do recebimento dos autos em cartório.Não havendo 

cumprimento do referido mandado, deve o Requerido arcar com o 

pagamento das custas processuais e da verba honorária, ora fixada na 

quantia de R$ 70.073,69, devendo a parte autora, em momento próprio, 

adotar as providências necessárias para viabilizar a liquidação do título 

executivo judicial Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cite-se, conforme 

requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151160 Nr: 8513-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO LUZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DO VALE DE SÃO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT4552

 01 – Recebo a inicial;

02 – Defiro AJG;

03 - Considernado que os atos administrativos gozam de presunção de 

legitimidade e veracidade, deixo de apreciar o pedido de antecipação de 

tutela neste momento, postergando para após a tentaitiva de conciliação.

03 – CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade 

de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia;

04 – Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 

dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC;

05 – As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou 

Defensor Público;

06 – Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se 

assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por 

este mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151160 Nr: 8513-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO LUZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DO VALE DE SÃO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT4552

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59360 Nr: 4926-56.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Batista dos Santos, Regina Aparecida dos 

Santos Rodrigues, Rosimauro Batista dos Santos, Jesus Aparecido dos 

Santos, Sueli Batista dos Santos, Rosemary Batista dos Santos, Roseli 

Batista dos Santos, Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que manifeste 

quanto ao valor que corresponderá a cada herdeiro nas requisições de 

pequeno valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 36414 Nr: 3844-29.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneci Alves Pereira de Oliveira, Darci Alves Pereira, 

Iraci Alves Pereira, Nelci Alves Custódio, Jurneci Alves Pereira, Eci Alves 

da Silva, Espólio de Juraci Alves Pereira, Sirlei dos Santos Pereira, Alex 

Alves Pereira, Wilton Alves Pereira, Elivelton Alves Pereira, Valdeci Alves 

Pereira, Tania Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Fernandes da Silva - 

OAB:4416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que manifeste 

quanto ao valor que corresponderá a cada herdeiro nas requisições de 

pequeno valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62998 Nr: 3340-47.2011.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onivaldo Kasuo Chikami, Lucimar Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira da Conceição, Aparecida de 

Moura Sobrinho da Conceição, Roberto Chikami

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A, Dainez Nogueira Moreira - OAB:5006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.128, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abro vistas a parte autora, para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85142 Nr: 2715-42.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC - Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lorindo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86916 Nr: 4592-17.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGAS, TKAR, GCdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que, a Balbino Leilões informou as 

datas designadas para realização do leilão, a saber: 1º Leilão: 25/04/2018 

às 13h00min e 2º Leilão: 25/04/2018 às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 122178 Nr: 4540-16.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro Paulino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 61843 Nr: 2183-39.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, houve a liberação de valores conforme 

alvará nº 380637-5/2018 e 380639-1/2018. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas para a parte autora se 

manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149012 Nr: 7438-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Novais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 37240 Nr: 4666-18.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Aderlina Áurea de Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4666-18.2006.811.0013

Código nº 37240

Vistos.

INTIMEM-SE os causídicos Dr. Marcos da Silva Borges e Dr. James Rogerio 

Baptista, via DJE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, em favor de qual 

dos causídicos deverá ser expedido o alvará, na medida em que ambos 

solicitaram a expedição (fls. 158 e 159).

Em seguida, DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará, conforme valores de fl. 157.

Após, AGUARDE-SE o pagamento do restante da verba constante dos 

autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 47309 Nr: 4003-98.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4003-98.2008.811.0013

Código nº 47309

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por VALDIR DE 

ARRUDA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Consoante informação do ofício do COREJ/IT de fls. 161/162, verifica-se 

que houve o integral pagamento do débito.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIMEM-SE os causídicos Dr. Marcos da Silva Borges e Dr. James Rogerio 

Baptista, via DJE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, em favor de qual 

dos causídicos deverão ser expedidos os alvarás, na medida em que 

ambos solicitaram a expedição (fls. 163 e 164).

Após, DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

a expedição dos alvarás, conforme valores de fls. 161/162, com 

observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição, a parte autora deverá ser intimada pessoalmente dos 

valores que lhe são devidos.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 26468 Nr: 1482-88.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1482-88.2005.811.0013

Código nº 26468

Vistos.

INTIMEM-SE os causídicos Dr. Marcos da Silva Borges e Dr. James Rogerio 

Baptista, via DJE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, em favor de qual 

dos causídicos deverá ser expedido o alvará, na medida em que ambos 

solicitaram a expedição (fls. 178 e 179).

Em seguida, DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará, conforme valores de fl. 177.

Após, AGUARDE-SE o pagamento do restante da verba constante dos 

autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 49164 Nr: 5678-62.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Meneses de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5678-62.2009.811.0013

Código nº 49164

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por DONIZETE 

MENESES DE SOUZA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Consoante informação do ofício do COREJ/IT de fls. 134/135, verifica-se 

que houve o integral pagamento do débito.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIMEM-SE os causídicos Dr. Marcos da Silva Borges e Dr. James Rogerio 

Baptista, via DJE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, em favor de qual 

dos causídicos deverão ser expedidos os alvarás, na medida em que 

ambos solicitaram a expedição (fls. 136 e 137).

Após, DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

a expedição dos alvarás, conforme valores de fls. 134/135, com 

observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição, a parte autora deverá ser intimada pessoalmente dos 

valores que lhe são devidos.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84869 Nr: 2404-51.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO VIEIRA DA VITÓRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2404-51.2013.811.0013

Cód. nº. 84869

Vistos.
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Inicialmente, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto à ciência do Instituto 

Nacional do Seguro Social, no que concerne ao retorno do feito a este 

juízo.

Ademais, HOMOLOGO o cálculo trazido às fls. 108/109vº e, para tanto, na 

forma do art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF, DETERMINO a 

confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência do 

e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a:

I – R$ 693,38 (seiscentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos) 

em benefício de Ramão Wilson Junior e;

II – R$ 11.749,91 (onze mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa 

e um centavos) em benefício de Alcina Aldecy dos Santos.

Expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

INTIMEM-SE.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93604 Nr: 4671-59.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelson de Castro Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meridiano - Fundo de Investimento em Direito 

Creditório Multisgmento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cauê Tauan de Souza 

Yaegashi - OAB:OAB/SP 357590

 Autos do processo nº. 4671-59.2014.811.0013

Cód. nº. 93604

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por GELSON DE 

CASTRO FRANCISO em desfavor MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITO CREDITÓRIO MULTISGMENTO S/A.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado na fl. 117.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita à continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 50841 Nr: 2162-34.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Apolinário de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, VINÍCIOS SEGATTO JORGE DA CUNHA - OAB:12.649

 Autos do processo nº. 2162-34.2009.811.0013

Cód. nº. 50841

Vistos.

INTIME-SE o requerido, por meio de seus advogados e via DJE, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do ofício emanado da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), constante às fls. 244/253, 

bem como esclareça o porquê da não retificação do Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) do imóvel degradado, nos termos da legislação vigente, uma 

vez que tal diligência é necessária para eventual homologação do Plano de 

Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Após, DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 51843 Nr: 3318-57.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3318-57.2009.811.0013

Código nº 51843

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ANTONIO REIS LIMA 

em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Consoante informação do ofício do COREJ/IT de fls. 151/152, verifica-se 

que houve o integral pagamento do débito.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIMEM-SE os causídicos Dr. Marcos da Silva Borges e Dr. James Rogerio 

Baptista, via DJE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, em favor de qual 

dos causídicos deverão ser expedidos os alvarás, na medida em que 

ambos solicitaram a expedição (fls. 153 e 154).

Após, DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

a expedição dos alvarás, conforme valores de fls. 151/152, com 

observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição, a parte autora deverá ser intimada pessoalmente dos 

valores que lhe são devidos.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 54462 Nr: 91-25.2010.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERA FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crystiane Linhares - 

OAB:9.069-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 91-25.2010.811.0013

Cód. nº. 54462

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 122, uma vez que a consulta de endereço da 

executada foi realizada às fls. 97/100.
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Desta forma, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender 

pertinente ao prosseguimento do feito.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81308 Nr: 3494-31.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gedario Liberto de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3494-31.2012.811.0013

Cód. nº. 81308

Vistos.

Inicialmente, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto à ciência do Instituto 

Nacional do Seguro Social, no que concerne ao retorno do feito a este 

juízo.

Ademais, HOMOLOGO o cálculo trazido às fls. 119/125 e, para tanto, na 

forma do art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF, DETERMINO a 

confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência do 

e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a:

I – R$ 1.295,78 (mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e oito 

centavos) em benefício de Ramão Wilson Junior e;

II – R$ 15.774,05 (quinze mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinco 

centavos) em benefício de Gedário Liberto de Jesus.

Expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

INTIMEM-SE.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 83552 Nr: 966-87.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton Poquiviqui, Ederson Flávio de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Edno de França Barreto - OAB:MT 10.274, João Emanuel 

Moreira Lima - OAB:9983, Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10.006

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu Ederson Flávio de Castro para 

apresentar contrarrazões ao recurso apresentado pelo Ministério Público, 

no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159042 Nr: 12446-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Táliton Torres Cavalcante, Neres Silva dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Otávio Mundim Oliveira - 

OAB:22817/MT

 II – DA CONCLUSÃODesta feita, considerando que as questões 

preliminares suscitadas foram afastadas, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 14/3/2018, às 14h30min (Horário 

do MT).Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do 

mandado a data, horário e local da audiência. Caso não residam nesta 

Comarca, depreque-se sua (s) oitiva (s) ao juízo competente.Intimem-se 

os réus e seus defensores constituídos.Cientifique-se o d. Representante 

do Parquet e o i. Defensor Público.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144616 Nr: 5532-40.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE AMBRÓSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão exarada em 26/1/2018, de modo que 

realize o devido cálculo atualizado de pena.

Após, dê-se vistas dos autos as partes para a devida manifestação 

acerca do memorial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158894 Nr: 12348-38.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA MIRELA DA SILVA FERREIRA, ANA 

PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA VITORIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17893/O

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO COMUM – instaurado em 

desfavor de BRUNA MIRELA DA SILVA FERREIRA e ANA PAULA DA 

SILVA, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 288, do CP e 

art. 16, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, ambos cumulados com as 

implicações da Lei n. 8.072/90.

O causídico das acusadas pugnou pela transferência de unidade prisional 

(ref. 38), sendo o Ministério Público do Estado de Mato Grosso favorável 

ao pleito (ref. 46).

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Inicialmente, saliento que a Lei n. 7.210/84 “tem por objetivo efetivar as 

disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições 

para a harmônica integração social do condenado e do internado” - art. 1°. 

Ademais, a referida legislação “aplicar-se-á igualmente ao preso 

provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando 

recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária” - parágrafo 

único, art. 2°.

Logo, a luz do que disciplina a normativa citada, constitui direito de 

qualquer preso, seja ele definitivo ou provisório, a visita do 

cônjuge/companheiro, de parentes e amigos em dias determinados – Lei n. 

7.210/84, art. 41, inciso X.

No caso que presentemente se descortina, constato que restou 

devidamente comprovado por meio dos documentos apresentados que as 

acusadas residem em outra unidade da federação, a saber Rio 

Branco/AC, sobretudo suas respectivas famílias.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO O PEDIDO 

DE TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL, de modo que 

DETERMINO que seja oficiado o juízo da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando sua respectiva anuência.

Cientifique-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 108850 Nr: 5745-17.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dario cesar Flores Languidey, Emanuel Sabore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilene Maria do Carmo 

Bissolli - OAB:17061/0-OAB-MT

 INTIMAR A ADVOGADA ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLI 

RENUNCIANTE AO MANDATO A NOTIFICAR SEU CLIENTE DA RENÚNCIA 

ACOSTADA AOS AUTOS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-75.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO)

 

Intimação do (a) Executado (a) para adimplir (em) a obrigação estabelecida 

pela sentença, no prazo de 15 (quinze) dias sendo que se não for 

cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 1% (um por cento) ao 

mês da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir do 

presente decisum. Fica consignado ainda que o (a) Executado (a) poderá 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das matérias 

constantes do art. 523 do CPC. Valor do débito: R$: 1.500,00 (um mil 

quinhentos reais)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-40.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIODETH DORNELLES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de março de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-94.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDNEI RODRIGUES ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de março de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-19.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de março de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-26.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de março de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-68.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE SOUZA FAVATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de março de 2018, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-60.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELA CRISTINA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de março de 2018, às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-45.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR BERNADINO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de março de 2018, às 15h35min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-87.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUZELAINE DE GOIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de março de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-64.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente em relação ao despacho transcrito: "Ao 

requerente para que comprove residência na Comarca."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-92.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENEIR GOMES CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO)

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida da sentença parcialmente transcrita. 

"ISTO POSTO, e de tudo mais que dos autos consta, diante da doutrina e 

da jurisprudência, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., a pagar ao Reclamante, o valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de 

juros de 1% ( um por cento) e correção monetária a partir deste decisum, 

mais o valor de R$699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), pelos 

danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir da data 

base do efetivo pagamento do produto. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, alertando 

que caso o condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 

10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC). P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010594-90.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR ASSIS BIAZOTTO (EXEQUENTE)

NORMA SUELY NOGUEIRA BIAZOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGE EVER CARVALHO VASQUES OAB - AC0003212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI ARAUJO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promoventes, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 22 de março de 2018, às 

14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010717-54.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte promovente para dar andamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010717-54.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para dar andamento do processo, no prazo 

legal, sob pena de extinção dos autos.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Portaria

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Meritíssima Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, etc;

CONSIDERANDO que a servidora Rosely Lopes de Araújo, Auxiliar 

Judiciária, ora designada Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 

Segunda Vara desta Comarca, matrícula 6189, encontrar-se em gozo de 

férias, no período de 6.11 a 25.11.2017;

R E S O L V E:

Artigo 1º. RETIFICAR, em parte, Portaria n. 054.2017.DF, que designou a 

servidora LUCIANA NIGRO ANTIGA MOURA BARBOSA, Auxiliar Judiciária, 

matrícula 8613, para exercer as funções de Gestora Judiciária Substituta 

da Secretaria da Segunda Vara desta Comarca de Poxoréu-MT, no 

período de 6.11 a 25.11.2017, fazendo constar, em substituição a titular 

que se encontra em gozo de férias.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Poxoréu, 16 de fevereiro de 2018.

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI. Juíza de Direito Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72504 Nr: 1883-98.2016.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lúcia de Almeida ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Gonçales - 

OAB:OAB/SP 174.404, Tatiana Teixeira - OAB:OAB/SP 201.7849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que p´rocedo a intimação da parte autora de todo conteúdo da 

certidão do oficial de justiça a seguir transcrita: "Certifico Eu, Oficial de 

Justiça deste Juízo, deste Juízo, abaixo assinado, que deiei de efetuar o 

cumprimento do presente, por ora, por falta do Depósito da Diligência no 

Valor de R$ 254,30, conforme Portaria nº. 029/2015, bem como Planilha de 

Zoneamento de Valores deste r. Juízo.Belº. Raniere Farias Pinto

 Oficial de Justiça

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63015 Nr: 1218-87.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joanito Izidorio da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Manoela Dióz Sena - 

OAB:14.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:-MT 8.506-A, Marcos Paulo Santos de Silva - OAB:9.565

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

17h20min., conforme documento a seguir juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71846 Nr: 1519-29.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Rosa de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

18h00min., conforme documento a seguir juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72501 Nr: 1880-46.2016.811.0014
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kaik Weverton Soares Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

17h50min., conforme documento a seguir juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72571 Nr: 1910-81.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo Moreira Benício da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

19h00min., conforme documento a seguir juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73761 Nr: 407-88.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bispo Araújo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

17h40min., conforme documento a seguir juntado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27865 Nr: 368-38.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Magnólia Ramos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Piragine - OAB:MT 

17.210-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

17h25min., conforme documento a seguir juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60203 Nr: 1435-04.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim José da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinícius Lucca 

Bolignon - OAB:12.099B, Renato Chagas Correira da Silva - 

OAB:MT- 8.184-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

17h15min., conforme documento a seguir juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63078 Nr: 1273-38.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evânio Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros 

Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:-MT 8.506-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

18h30min., conforme documento a seguir juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70697 Nr: 859-35.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:-MT 8.506-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

18h40min., conforme documento a seguir juntado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71267 Nr: 1180-70.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rádio Táxi 2000 Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo João de Oliveira Silva, Camila Kairne 

Sales de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 “Vistos etc. Indefiro o requerimento do advogado do requerente eis que 

não vejo pertinência com os fatos a serem provados aliado ao fato de que, 

o requerido foi ouvido em seu depoimento pessoal na qualidade de parte 

não prestando compromisso para tal. Assim, considerando que neste foi 

inquirida a testemunha arrolada, dou por ENCERRADA A INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. Não havendo requerimento de diligências, encerro a 

instrução processual. Tendo em vista os requerimentos formulados pelas 

partes, converto as alegações finais em memorias finais. Assim, abra-se 
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vistas dos autos à parte requerente e à parte requerida, 

consecutivamente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, em consonância com o 

artigo 364 §2º do Código de Processo Civil, para a apresentação de 

memoriais finais escritos. Após façam os autos conclusos para sentença. 

Saem os presentes intimados. Às providências”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71338 Nr: 1224-89.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Railan Patrick de Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

19h20min., conforme documento a seguir juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72474 Nr: 1871-84.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWERTON WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

19h10min., conforme documento a seguir juntado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73141 Nr: 63-10.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weber Barbosa Silverio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

18h10min., conforme documento a seguir juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69863 Nr: 390-86.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldeir Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

18h50min., conforme documento a seguir juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70617 Nr: 813-46.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago de Balas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

17h30min., conforme documento a seguir juntado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70698 Nr: 860-20.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florentino Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correira da 

Silva - OAB:MT- 8.184-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

18h20min., conforme documento a seguir juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73458 Nr: 234-64.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Jurani de Goveia, Lindomar Barbosa de Goveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 15651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O

 “Vistos etc. De início constata-se que há pedido nos autos de 

denunciação da lide de José Jorge Sobrinho pendente de análise. Pois 

bem, De elementar conhecimento que a denunciação à lide é uma espécie 

de intervenção de terceiro provocada por uma das partes, cuja natureza 

jurídica é de ação de regresso, sendo aplicável àquele que estiver 

obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo 

de quem perder a demanda. No caso dos autos, verifica-se que o direito 

de regresso decorrerá se, porventura, a ação vier ser julgada procedente. 

Ademais, em que pese possível tal providência na presente lide, a mesma 

não é obrigatória, conforme reiteradamente decidido pelo 

STJ:“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO À 

LIDE DO AGENTE CAUSADOR DO DANO. NÃO-OBRIGATORIEDADE. 

AÇÃO REGRESSIVA. 1. Esta Corte perfilhou o entendimento de que não é 

obrigatória a denunciação à lide do agente, nas ações de indenizações 

baseadas na responsabilidade civil objetiva do Estado, mesmo em casos 

de acidente de trânsito. 2. Recurso especial improvido”. (STJ, REsp 

91202/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 16.09.2014). Deste modo, 

considerando a não-obrigatoriedade da intervenção do terceiro, e a fim de 
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se evitar imbróglios processuais, pautada, sobretudo, nos princípios da 

economia e celeridade processual, indefiro o pedido. Considerando que 

neste foi inquiridas as testemunhas arroladas, dou por ENCERRADA A 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Não havendo requerimento de diligências, 

encerro a instrução processual. Tendo em vista os requerimentos 

formulados pelas partes, converto as alegações finais em memorias finais. 

Assim, abra-se vistas dos autos à parte requerente e à parte requerida, 

consecutivamente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, em consonância com o 

artigo 364 §2º do Código de Processo Civil, para a apresentação de 

memoriais finais escritos. Após façam os autos conclusos para sentença. 

Saem os presentes intimados. Às providências”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73759 Nr: 405-21.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 “Vistos etc. Defiro os pedidos e assim, dou por ENCERRADA A 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Não havendo requerimento de diligências, 

encerro a instrução processual. Tendo em vista os requerimentos 

formulados pelas partes, converto as alegações finais em memorias finais. 

Assim, abra-se vistas dos autos à parte requerente e à parte requerida, 

consecutivamente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, em consonância com o 

artigo 364 §2º do Código de Processo Civil, para a apresentação de 

memoriais finais escritos. Após façam os autos conclusos para sentença. 

Saem os presentes intimados. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71980 Nr: 1575-62.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Maria Sanches Lopes Rocha, Conselho 

de Ministros Evangélicos de Poxoréu-COMEP, João Carlos Correia de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa de Oliveira Pinto - 

OAB:/MT 21991-O, Rafael Soldera Dallek - OAB:20688/MT

 Processo nº: 1575-62.2016.811.0014 (Código 71980)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob 

pena de indeferimento.

Caso as partes solicitem a produção de prova testemunhal, determino que 

o rol de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 23 de novembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-10.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOSON BENTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Processo n. 1000133-10.2017.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade deredesignar 

a audiência de conciliação para o dia 21/05/2018, às 17h00, tendo em 

vista a petição retro. POXORÉO, 16 de fevereiro de 2018 MARILUCIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 5602 Nr: 1610-53.2002.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEQUINHO & BARBIERI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL LUZIMAR DE ARMARINHOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO JOSE ZERBATO - 

OAB:22208/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Nos termos da CNGC Judicial, intimo Vossa Excelência, Dra. Rejane Buss 

Sonnemberg OAB/MT 5.862, para que no prazo de 03 dias, devolva os 

autos citados, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234, §2º do CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69647 Nr: 924-36.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE 

BORTOLUZZI PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANCARLO PEDRO 

WANTWSKY - OAB:15.8078/PR

 Intimo a parte requerida para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da avaliação do imóvel penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 16700 Nr: 1766-02.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA SOARES - OAB:000001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC Judicial, intimo Vossa Excelência, Dra. Sergio 

Dressler Buss OAB/MT 5431-A, para que no prazo de 03 dias, devolva os 

autos citados, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20413 Nr: 268-94.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

impugnação de fl. 173v.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29589 Nr: 337-24.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSIMAR MURADA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que apresente, no prazo legal, as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64764 Nr: 1545-67.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINEIDE GREGORIA FREITAS DOS SANTOS, 

KELLY CRISTINA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que impulsione o feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme decisão de fl. 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 28723 Nr: 2602-33.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 Intimo Vossa Senhoria advogada da parte autora da data da perícia a ser 

realizada pelo perito Francisco Antonio Canhoto, CRM 2785, no dia 30 de 

março de 2018, às 13 horas na Avenida Tancredo de Almeida Neves, nº 

635-W, centro, Tangará da Serra/MT, devendo levar todos os exames e 

quesitos formulados pelo Juízo ou partes..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29330 Nr: 79-14.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que apresente, no prazo legal, as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63713 Nr: 998-27.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON DA FONSECA, MICHEL SOUZA 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24666 Nr: 1904-61.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ADELMO DALL'ACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI JOSÉ PEDRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELCY LUIZ DALL"ACQUA 

JUNIOR - OAB:9.505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, HELTON 

GEORGE RAMOS - OAB:11237-A/MT, PAULO ROGÉRIO DE SOUZA 

MILLÉO - OAB:6.110-A/MT, SÉRGIO GUARESI DO SANTO - 

OAB:6.112-A/MT, Silvia Pacheco Castanho - OAB:10.921 E/MT

 Intimo a parte credora/exequente para informar, no prazo legal, se tem 

interesse na composição amigável da questão posta em juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2244 Nr: 286-96.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS GRECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 Intimo Vossa Senhoria, Gilberto dos Anjos Silva Junior, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga em carga 

para fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 16624 Nr: 1692-45.2006.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU JOSE SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASARO JOSE DOS SANTOS, JUCILENE 

LUZIA DOS ANJOS NUNES, DEVAIR VALIM DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA PETRILLI COELHO DE 

SOUZA - OAB:19820/O, MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - 

OAB:98265/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5.925/MT

 Vistos etc.

1. INTIMEM-SE, via DJe, os patronos dos litigantes para que, em 10 (dez) 

dias, manifestem ou não interesse no prosseguimento do feito, porquanto 

do término do prazo de suspensão para eventual acordo.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58423 Nr: 375-94.2015.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

LUCIRIO ANTERO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898, MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..Decisão de fl. 37 recebe a emenda à inicial e ordena a citação 

e intimação do titular do domínio do imóvel usucapiendo, bem como dos 

confrontantes e eventuais interessados, e das fazendas públicas.Certidão 

de fl. 48 atesta a citação das confrontantes Claudete Rosa da Silva e Kélia 

Angelina Duarte Vassoler, da parte ré Imcol – Imóveis e Colonização Ltda, 

e a ausência de citação da confinante Nereci Alamini.União, Município de 

São José do Rio Claro, Ministério Público do Estado de Mato Grosso e 

Estado de Mato Grosso manifestam inexistência de interesse na demanda 

(fls. 49, 50, 55/59 e 61, respectivamente).Decisão de fl. 67 chama o feito à 

ordem e torna sem efeito a decisão de fl. 60 (a qual nomeou a Defensoria 

Pública como curadora especial do requerido Lucírio), bem como determina 

a intimação da autora para trazer aos autos os endereços atualizados do 

Requerido Lucírio Antero de Oliveira e da confinante Nereci Alamini.Petição 

da Requerente de fl. 75 informa os endereços do Requerido Lucírio Antero 

de Oliveira e da confinante Nereci Alamini.Decisão de fl. 86 defere buscas 

do endereço do requerido Lucírio pelos sistemas BacenJud e Infoseg e, 

caso não localizado, defere citação por edital.Edital de Citação do 

requerido Lucírio acostado à fl. 90.É o relato do essencial. Fundamento e 

Decido.2. Considerando o teor da certidão de fl. 92, nomeio a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso como curadora especial para o 

Requerido Lucírio Antero de Oliveira, com fundamento no artigo 72, inciso 

II, do Código de Processo Civil.Lado outro, constata-se que, até a presente 

data, a confinante Nereci não foi pessoalmente citada, tendo a parte 

autora declinado endereço à fl. 75.3. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências:a)EXPEÇA-SE novo Mandado de Citação para a 

confinante Nereci Alamini, observando-se o endereço declinado à fl. 

75.b)ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública para que apresente 

defesa, no prazo legal, em favor do requerido Lucírio Antero de 

Oliveira.c)Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30734 Nr: 1489-10.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA, MADALENA MARIA LEMES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES - 

OAB:13628/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Vistos etc.

1. Compulsando os autos, verifiquei que os executados, às fls. 105/106, 

impugnaram a avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 83/84, 

razão pela qual foi nomeado perito para elaboração de nova avaliação, 

porém os executados não realizaram o pagamento dos honorários do 

expert nomeado.

2. Desta feita, diante da inércia dos executados e concordância do 

exequente (fls. 86/87), HOMOLOGO o laudo de avaliação de fls. 83/84.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se, via DJe, os patronos dos litigantes do teor desta decisão.

b) Intime-se, via DJe, o patrono do exequente para manifestar-se sobre 

eventual interesse na adjudicação do bem penhorado, no prazo de 10 

(dez) dias.

c) Caso positivo, proceda-se a atualização do débito e intime-se o 

executado, conforme prevê o artigo 876, § 1º, do CPC.

d) Sendo o valor do crédito exequendo menor que o valor do bem a ser 

adjudicado, intime-se o exequente para que realize o depósito imediato da 

diferença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54241 Nr: 77-39.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILURDES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CICERO VICENTE LESCANO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78069, DIEGO LUCAS 

GASQUES - OAB:16.011/MT

 Vistos etc.

1. INTIME-SE, via DJe, o patrono da parte autora para que, em 10 (dez) 

dias úteis, manifeste-se acerca da carta de citação por correio devolvida 

de fls. 156/157-verso.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64017 Nr: 1159-37.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GERMANO PLETSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA MOTA LAMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Renovem-se as pesquisas realizadas acerca de eventual decisão do 

Agravo de Instrumento interposto às fls. 253/271.

b) Sendo negativa a busca, intimem-se os patronos das partes, via DJE, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem, de forma fundamentada, 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54537 Nr: 380-53.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. G. M. DE OLIVEIRA REFORMAS - ME, 

HELTON GUSTAVO MATOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado pelo exequente à fl. 58. Assim, proceda-se a 

citação por edital de H. G. M. de Oliveira Reformar – ME e Helton Gustavo 

Matos de Oliveira, fixando-o no átrio do fórum e publicado no website do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para, no prazo de 03 (três) 

dias, pagarem o valor atualizado do débito ou nomear bens à penhora, sob 

pena de lhe ser arrestados e, posteriormente penhorados, tantos bens 

quantos bastem para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido 

dos encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis o disposto 

no art. 845 do NCPC. Conste-se no edital a prerrogativa de oferecer 

embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

(CPC/2015, art. 344).

2. Decorrido os prazos, certifiquem-se e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33402 Nr: 1592-80.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): D J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME, 

DEJAINE RAQUEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Expeça-se Carta Precatória de citação dos executados à Comarca de 

Campo Novo do Parecis - MT, fazendo constar o endereço localizado 

através das buscas on line, sendo: Rua 25 de Agosto, Lote 07, Quadra 

61, nº 897.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75395 Nr: 3565-94.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR EDUARDO KHUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.2. RECEBO os embargos para discussão, posto que, a 

princípio, não se apresentam intempestivos e nem sugerem de chofre 

intuito manifestamente protelatório, sendo que a petição inicial, ainda que 

numa análise perfunctória, não se mostra inepta. Não vislumbradas razões 

relevantes que possam fundamentar a suspensão do feito executivo 

postulada, pois o ajuizamento dos embargos no prazo, de regra, não 

suspende a execução. Sem evidência ponderável da necessidade de 

suspensão do processo executivo. Ausentes os demais pressupostos. 

Não descortinado fundamento relevante de que o prosseguimento da 

execução manifestamente causará ao executado lesão grave de difícil ou 

incerta reparação. Ademais, a tese inscrita na petição inicial, embora 

sedutora, merece ser aquilatada após manifestação do embargado, 

preservando-se os afamados princípios do contraditório e da ampla 

defesa.3. Portanto, denego o efeito suspensivo pretendido. Nada impedirá, 

entretanto, que seja revista esta decisão, a requerimento da parte, se 

delineados motivos relevantes no decorrer da ação.Deixo de designar 

audiência de conciliação a que faz referência o artigo 334 do CPC, uma 

vez que o polo passivo é ocupado pelo Município de São José do Rio 

Claro, em regra, não se admitindo a autocomposição, nos termos do artigo 

334, § 4º, inciso II, do CPC.4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)INTIME-SE via DJe o patrono do embargante do teor desta 

decisão.b)INTIME-SE o embargado, por meio de seu advogado, para 

apresentar impugnação aos embargos à execução fiscal.c)Apresentada a 

impugnação, INTIME-SE o embargante, por meio de seu advogado, via DJE, 

para manifestar-se.d)Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45293 Nr: 2267-58.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO DE OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797-B

 Vistos.Apresentada a resposta à acusação (fls. 60/72), verifico que a 

defesa do acusado alegou em preliminares a inépcia da inicial e ausência 

de justa causa para o exercício da ação penal. Concedida vistas ao 

Ministério Público, o Douto Promotor de Justiça afirma que não há que se 

levantar tampouco reconhecer, a tese da falta de justa causa e inépcia da 

inicial, ante a existência de indícios suficientes de autoria delitiva aptos a 

lastrear a ação penal. Cumpre-se observar que a peça acusatória 

descreve o fato típico, antijurídico e culpável, contendo as circunstâncias 

em que a infração foi cometida, a qualificação do acusado, a classificação 

do delito imputado ao denunciado, o rol de testemunhas, ocasião em que 

vislumbro preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, possibilitando ao 

acusado o exercício do direito de defesa, razão pela qual rejeito a 

preliminar alegada.Também não deve prosperar a alegação preliminar de 

ausência de justa causa para o início da ação penal, porquanto o caderno 

investigatório consta o lastro probatório mínimo para a persecução penal, 

consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de 

autoria que, inclusive, levaram à formação da opinio delicti pelo autor da 

Ação Penal. Por essas razões, rejeito a preliminar de ausência de justa 

causa.As demais questões suscitadas se confundem com mérito, as 

quais com ele serão analisadas. Dando prosseguimento, não sendo caso 

de absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o recebimento da 

denúncia e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

fevereiro de 2018, às 15h00min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara desta 

Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião em 

que se procederá à oitiva da (s) vítima (s) e testemunhas e, ao final, 

realizar-se-á (ão) o (s) interrogatório (s) do (s) acusado (s).As provas 

serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61697 Nr: 2082-78.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. BRIZOT NICARETTA & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO LUIZ TOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43525 Nr: 711-21.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIO PERTUZATTI, JAIRO JANDIR DE MOURA, 

REINALDO ARSENIO SIMSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça (fls. 121), a qual certifica que 

deixou de citar Lidio Pertuzatti, visto que não conseguiu localizar o 

endereço informado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50150 Nr: 923-71.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA GOMES NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO RIVELLI - 

OAB:MT/19.023-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca dos documentos juntados às fls. 116/118, os quais 

referem-se a carta precatória com finalidade de proceder a citação do 

executado, a qual não logrou êxito, conforme certidão daquele meirinho.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54219 Nr: 1135-58.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO LUZ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61006 Nr: 1673-05.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAICA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 12441 Nr: 2332-97.2006.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNE CAROLINY ALVES PEREIRA, ODINÉIA ALVES 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775-A/MT, APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI - 

OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, haja vista que já fora expedida carta de intimação pelo correio 

direcionada ao Sr. Calebe Tuppan Mattos (fls. 142), com aviso de 

recebimento (fls. 142 verso), constando inclusive assinatura do 

respectivo destinatário no AR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60125 Nr: 1255-67.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DA CUNHA - 

OAB:23.955/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça fls. 49.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 43647 Nr: 976-60.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIM, HMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 976-60.2016.811.0035 – 43647

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Aline Inacia Moraes

HUGO MORAES DO NASCIMENTO

PARTE RÉ/DEVEDORA: Pedro Laudair do Nascimento

CITANDO(A, S): Executados(as): Pedro Laudair do Nascimento Filiação: 

Juracir do Nascimento e Onilda do Nascimento, brasileiro(a), solteiro(a), 

motorista, Endereço: Endereço Desconhecido

VALOR DA CAUSA: R$ 2.823,68

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 2.823,68, MAIS AS 

PARCELAS QUE VENCEREM NO CURSO DESTA AÇÃO, provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão.

 DECISÃO: DECISÃO. Vistos etc. Trata-se de ação de execução de 

alimentos proposta por HUGO MORAES DO NASCIMENTO, menor 

representado por sua genitora, Sra. ALINE INÁCIA MORAES, em desfavor 

de PEDRO LAUDAIR DO NASCIMENTO, todos qualificados nos autos, 

tendo por objeto os alimentos definitivos fixados em acordo firmado 

extrajudicialmente. A presente execução é relativa ao não cumprimento de 

acordo de alimentos celebrado entre as partes. Os alimentos vencidos 

correspondem ao não pagamento das pensões alimentícias de Janeiro de 

2015 a Abril de 2016. É o relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA, Tendo em vista as informações de hipossuficiência da parte 

defiro o pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. II – DOS REQUISITOS 

DA PETIÇÃO INICIAL. O art. 319 do NCPC dispõe quais são os requisitos 

da petição inicial, desta forma vejo que os mesmos encontram-se 

presentes. III – DA EXIGIBILIDADE DE PRESTAR ALIMENTOS. Estando 

preenchidos os demais requisitos legais recebo o pedido executório. Há 

nos autos cópia do acordo extrajudicial (ref. 02), bem como certidão de 

nascimento do menor (ref. 02), o qual comprova o vínculo biológico com o 

requerido. Observa-se, ainda, que o pedido de cumprimento de sentença 

está fundado no art. 528, § 8º c./c. 523 e ss., do NCPC. IV – DA 

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OU PAGAMENTO. Determino a intimação do 

executado, para que em 03 (três) dias, pague a pensão alimentícia, 

totalizando a importância R$ 2.823,68 (dois mil oitocentos e vinte e três 

reais e sessenta e oito centavos), prove que o já pagou ou justifique a 

impossibilidade absoluta de não efetuá-lo sob pena de penhora e 

avaliação de tantos bens quanto bastem para garantir a presente 

execução. Os alimentos em atraso poderão ser depositados na conta 

corrente n.º 0520503-4, agência 1871-6, Banco Bradesco, de titularidade 

da genitora do menor, ALINE INÁCIA MORAES. Advirto o requerido que 

este deve pagar os débitos vencidos e os que vencerem no curso desta 

ação, bem como que o não pagamento e a ausência de justificativa de não 

o fazer acarretará em protesto do pronunciamento judicial, nos termos do 
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art. 517 do NCPC. V – ASPECTOS FINAIS. Conforme exposto, determino: 

a) A realização de consultas através dos sistemas SIEL/INFOSEG a fim de 

localizar o atual paradeiro do requerido, haja vista que a 

representante/genitora do autor desconhece o endereço do requerido. 

Caso frutífera a pesquisa, proceda-se com a citação do requerido no 

endereço encontrado para que promova a quitação do débito referente à 

pensão alimentícia; caso contrário, defiro desde já a realização de citação 

por edital nos termos do artigo 256 do NCPC. Intime-se o MPE para que se 

manifeste e acompanhe o presente feito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES. Juíza Substituta. 

RESUMO DA INICIAL: REQUERENTE é genitora do menor HUGO MORAES 

DO NASCIMENTO, nascido em 17 de outubro de 2005. Através de acordo 

celebrado nos autos da ação de investigação de paternidade c./c. 

alimentos, processo n.º 2006/148, que tramitou perante a vara única 

dessa comarca de Alto Garças-MT (doc. em anexo) foi estipulada a 

pensão alimentícia em favor do menor HUGO MORAES DO NASCIMENTO 

no importe equivalente a 20% (vinte por cento), do salário mínimo vigente. 

Conforme termo de declaração, doc. em anexo, a representante legal da 

autora declarou que o genitor do menor, ora EXECUTADO, PEDRO 

LAUDAIR DO NASCIMENTO está em atraso com o pagamento das pensões 

alimentícias desde janeiro de 2015. Com efeito, visto que o EXECUTADO 

está em atraso com o pagamento das pensões alimentícias, o que trouxe 

graves danos às condições de vida dos menores, caso não pague, 

deverá ser compelido a isso por todos os meios admitidos. Conforme 

demonstrativo de cálculo (doc. em anexo) o EXECUTADO é devedor da 

importância de R$ 2.823,68 (dois mil oitocentos e vinte e três reais e 

sessenta e oito centavos), referente as pensões em atraso desde janeiro 

de 2015 até abril de 2016. Ressalta-se, que as três últimas prestações 

anteriores ao presente pedido (maio, junho e julho de 2016), bem como 

das parcelas vincendas, são objeto de ação autônoma, que tramita sob o 

rito do artigo 528, §7º do CPC. Dessa feita, encontra-se fundamentado o 

pedido dos EXEQUENTES, sendo legítimo e urgente, sob pena de prejuízos 

irreparáveis para os menores. Tendo se tornado inexitosas todas as 

tentativas amigáveis para compelir o EXECUTADO a cumprir com seus 

deveres, ainda mais por se tratar de verba alimentar, não restou outra 

alternativa a representante dos autores, a não ser a de recorrer à 

constrição judicial para fazer valer o seu direito, visto que o executado, 

inescusável e voluntariamente, não tem pago a pensão alimentícia devida, 

o que, face a sua condição socioeconômica deveria/poderia muito bem 

fazê-la, não sendo justo que somente a requerente tenha que 

sacrificar-se ao extremo, o que, devido as suas condições 

econômico-financeiras, de maneira insatisfatória e incompleta, enquanto o 

executado permanece inadimplente e indiferente à decisão judicial, razão 

pela qual foi interposta a presente execução. Em face do exposto, vem, 

perante Vossa Excelência, com fulcro no art. 528, § 8º, do Código de 

Processo Civil, requerer o cumprimento da obrigação alimentar, no que 

tange às prestações pretéritas às três últimas anteriores ao ajuizamento 

da presente ação, totalizando a importância de R$ 2.823,68 (dois mil 

oitocentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), devendo o 

EXECUTADO ser intimado para pagar o débito, sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do débito alimentar. Eu, , 

digitei.

 Alto Garças - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Gestor Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 35323 Nr: 1214-50.2014.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MIRANDA, LMB, WANDERSON MIRANDA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1214-50.2014.811.0035 – 35323

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: TEREZINHA MIRANDA

LETICIA MIRANDA BATISTA

WANDERSON MIRANDA BATISTA

PARTE RÉ/DEVEDORA: ANGELO BATISTA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Angelo Batista, Cpf: 00496665847, Rg: 

50564186-0 SSP SP Filiação: Não Declarado e Josefa Maria Batista, data 

de nascimento: 02/08/1955, brasileiro(a), natural de Mariápolis-SP, 

casado(a), trabalhador rural, Endereço: Fazenda São José, Bairro: 

Ipiranga, Cidade: Junqueirópolis-SP, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E 

NÃO SABIDO,

VALOR DA CAUSA: R$ 658,12

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 658,12, MAIS AS 

PARCELAS QUE VENCEREM NO CURSO DESTA AÇÃO, provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão.

 DECISÃO: Vistos. Cuida-se de ação de execução de alimentos entre as 

partes acima nominadas, com fundamento no art. 733 do Código de 

Processo Civil. A princípio, vislumbro preenchidos os pressupostos 

processuais e demais requisitos legais. Assim, cite-se e intime-se o 

devedor com as advertências legais, para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Advirta-se, ainda, que se não 

pagar, nem justificar, ser-lhe-á decretada a prisão pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses de prisão, sem prejuízo do pagamento da dívida ora 

executada. Ressalto que, deverá constar do mandado o valor das 

parcelas objeto da inicial e as vincendas no curso da ação, (STJ, súmula 

nº 309), cujo valor deverá se corrigido monetariamente. Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à requerente, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 

1060/50. Processe-se em segredo de justiça, por força do contido no art. 

155, II do Código de Processo Civil. Defiro o pedido constante às fls. 3 

para que o empregador do executado proceda o desconto mensal de 32% 

do valor do salário mínimo da remuneração do executado Notifique-se ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expendido o necessário. Alto Garças, 

04/03/2015. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito. RESUMO DA INICIAL: 

Através da R. decisão judicial, (doc. em anexo), ficou convencionado que 

o Executado pagaria, mensalmente, a título de alimentos a exequente a 

quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente. 

Ocorre que o executado não tem cumprido com suas obrigações 

alimentícias, na forma e data determinadas, encontrando-se, portanto, em 

mora até agosto de 2014, ignorando o pagamento dos alimentos fixados, 

sem que houvesse algum motivo plausível para tanto, posto que o mesmo, 

recalcitrantemente, se nega a pagá-los corretamente, mesmo sendo verba 

alimentar, cujo caráter é emergencial, sem se ater às necessidades 

prementes e básicas da alimentada. Tendo tornado infrutíferas todas as 

tentativas amigáveis para compelir o Executado a cumprir com seus 

deveres, ainda mais por se tratar de verba alimentar, não restou 

alternativa aos Exequentes a não ser esta medida judicial. É importante 

ressaltar, que o executado esta em atraso com o pagamento das parcelas 

alimentares convencionadas, o que corresponde atualmente ao montante 

de R$658,12 (seiscentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), 

conforme demonstrativo abaixo. salário mínimo 2014 R$ 724,00 Juros Mora 

1% a.m. 30,00% R$ 724,00 R$ 217,20 jun/14 R$ 217,20 R$ 4,34 2% jul/14 

R$ 217,20 R$ 2,17 1% ago/14 R$ 217,20 R$ 0,00 0% sub total R$ 651,60 

R$ 6,52 TOTAL R$ 658,12. Assim, o Executado é devedor da importância 

de R$658,12 (seiscentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), e as 

que vencerem no curso desta ação. Reza o artigo 733 e seu parágrafo 

primeiro do Código de Processo Civil: "Art. 733. Na execução de sentença 

ou de decisão, que fixa os alimentos provisionais, o juiz mandará citar o 

devedor para, em três (3) dias, efetuar o pagamento, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo. § 1º Se o devedor não pagar, nem 

se escusar, o juiz decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de um (1) a três (3) 

meses." Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Gestor Judiciário
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 35319 Nr: 1209-28.2014.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mara Silvia Mesquita Dourado, APMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Souza Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 1209-28.2014.811.0035 - 35319

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Mara Silvia Mesquita Dourado

Ana Paula Mesquita Dourado

PARTE RÉ/DEVEDORA: Moacir Souza Dourado

CITANDO(A, S): Requerido(a): Moacir Souza Dourado Filiação: Geraldo 

Brandão Dourado e Maria do Carmo Souza Dourado, brasileiro(a), natural 

de Mineiros-GO, casado(a), técnico em informática, Endereço: Rua Heróis 

da Feb, Nº 284 Ou 288 Ou 290, Bairro: Boiadeiro, Cidade: Alto 

Araguaia-MT, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

VALOR DA CAUSA: R$ 731,17

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 731,17, MAIS AS 

PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DA AÇÃO, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão.

DECISÃO: Vistos. Cuida-se de ação de execução de alimentos entre as 

partes acima nominadas, com fundamento no art. 733 do Código de 

Processo Civil. A princípio, vislumbro preenchidos os pressupostos 

processuais e demais requisitos legais. Assim, cite-se e intime-se o 

devedor com as advertências legais, para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Advirta-se, ainda, que se não 

pagar, nem justificar, ser-lhe-á decretada a prisão pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses de prisão, sem prejuízo do pagamento da dívida ora 

executada. Ressalto que, deverá constar do mandado o valor das 

parcelas objeto da inicial e as vincendas no curso da ação, (STJ, súmula 

nº 309), cujo valor deverá se corrigido monetariamente. Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à requerente, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 

1060/50. Processe-se em segredo de justiça, por força do contido no art. 

155, II do Código de Processo Civil. Notifique-se ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expendido o necessário. RESUMO DA INICIAL: Através de 

acordo celebrado pelas partes homologado judicialmente, (termo de 

acordo – doc. em anexo), ficou convencionado que o Executado pagaria, 

mensalmente, a título de alimentos a exequente a quantia equivalente a um 

terço do salário mínimo vigente. Ocorre que o executado não tem cumprido 

com suas obrigações alimentícias, na forma e data determinadas, 

encontrando-se, portanto, em mora até agosto de 2014, ignorando o 

pagamento dos alimentos fixados, sem que houvesse algum motivo 

plausível para tanto, posto que o mesmo, recalcitrantemente, se nega a 

pagá-los corretamente, mesmo sendo verba alimentar, cujo caráter é 

emergencial, sem se ater às necessidades prementes e básicas da 

alimentada. Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35599 Nr: 1386-89.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURCIENE CANDIDA DE SOUZA, CVDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO DE ARAÚJO, Bradesco Auto/Re Cia 

de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3.569-B/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 05.04.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38579 Nr: 683-27.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURCIENE CANDIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO DE ARAÚJO, Bradesco Auto/Re Cia 

de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ALTHEMEYER - OAB:, 

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/O, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:3569

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 05.04.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 43646 Nr: 975-75.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIM, HMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 975-75.2016.811.0035 – 43646

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Aline Inacia Moraes

HUGO MORAES DO NASCIMENTO

PARTE RÉ/DEVEDORA: Pedro Laudair do Nascimento

CITANDO(A, S): Executados(as): Pedro Laudair do Nascimento Filiação: 

Juracir do Nascimento e Onilda do Nascimento, brasileiro(a), solteiro(a), 

motorista, Endereço: Endereço Desconhecido

VALOR DA CAUSA: R$ 533,28

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ , provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 733, § 

1º).

 DECISÃO: Autos nº. 975-75.2016.811.0035. Código 43646. 

DECISÃO/mandado de intimação Vistos etc. Trata-se de ação de 

execução de alimentos proposta por HUGO MORAES DO NASCIMENTO, 

menor representado por sua genitora, Sra. ALINE INÁCIA MORAES, em 

desfavor de PEDRO LAUDIR DO NASCIMENTO, todos qualificados nos 

autos, tendo por objeto os alimentos fixados judicialmente.

 A presente execução é relativa aos alimentos vencidos desde maio de 

2016. É o relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Tendo em 
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vista que as informações de hipossuficiência da parte, defiro o pedido de 

gratu idade da just iça,  ressalvada a poss ib i l idade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. II – DO ENDEREÇO 

DO REQUERIDO. Considerando que este Juízo não possui cadastro no 

Infojud, bem como o Infoseg desta Magistrada encontra-se inoperante, 

mas que existem outros sistemas online que também podem buscar o 

endereço da parte de forma efetiva, indefiro, ao menos por ora, o pleito de 

consulta ao sistema Infoseg. A consulta realizada ao Sistema de 

Informações Eleitorais (SIEL) foi infrutífera, uma vez que não encontrei o 

endereço do requerido. Por sua vez, também não foi possível realizar 

consulta no sistema BACENJUD, haja vista que não consta nos autos 

dados básicos do requerido. Assim, abra-se vista a parte autora para que 

informe o CPF do requerido ou requeira o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. 

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES. Juíza Substituta. RESUMO DA 

INICIAL: A REQUERENTE é genitora do menor HUGO MORAES DO 

NASCIMENTO, nascido em 17 de outubro de 2005. Através de acordo 

celebrado nos autos da ação de investigação de paternidade c./c. 

alimentos, processo n.º 2006/148, que tramitou perante a vara única 

dessa comarca de Alto Garças-MT (doc. em anexo) foi estipulada a 

pensão alimentícia em favor do menor HUGO MORAES DO NASCIMENTO 

no importe equivalente a 20% (vinte por cento), do salário mínimo vigente. 

Conforme termo de declaração, doc. em anexo, a representante legal da 

autora declarou que o genitor do menor, ora EXECUTADO, PEDRO 

LAUDAIR DO NASCIMENTO está em atraso com o pagamento das pensões 

alimentícias desde janeiro de 2015.Com efeito, visto que o EXECUTADO 

está em atraso com o pagamento das pensões alimentícias, o que trouxe 

graves danos às condições de vida dos menores, caso não pague, 

deverá ser compelido a isso por todos os meios admitidos. Vale salientar, 

que a presente execução, por ensejar a prisão civil do EXECUTADO em 

caso de não pagamento do valor devido, abrange somente os três últimos 

meses em atraso, e as que vencerem no curso desta ação, nos termos da 

súmula

309 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 309. O débito alimentar que 

autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo. Nesse sentido, oportuno transcrever o quanto 

dispõe o artigo 5°, inciso LXVII da Constituição Federal: Art. 5º Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do 

responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia e a do depositário infiel; Com efeito, visto que o EXECUTADO 

está em atraso com o pagamento das pensões alimentícias, o que trouxe 

graves danos às condições de vida dos menores, caso não pague, 

deverá ser compelido a isso por todos os meios admitidos. Conforme 

demonstrativo de cálculo (doc. em anexo) o EXECUTADO é devedor da 

importância de R$ 533,28 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e oito 

centavos), referente as pensões dos meses de maio, junho e julho de 

2016, e as que vencerem no curso desta ação. Dessa feita, encontra-se 

fundamentado o pedido dos EXEQUENTES, sendo legítimo e urgente, sob 

pena de prejuízos irreparáveis para os menores. Tendo se tornado 

inexitosas todas as tentativas amigáveis para compelir o EXECUTADO a 

cumprir com seus deveres, ainda mais por se tratar de verba alimentar, 

não restou outra alternativa a representante dos autores, a não ser a de 

recorrer à constrição judicial para fazer valer o seu direito, visto que o 

executado, inescusável e voluntariamente, não tem pago a pensão 

alimentícia devida, o que, face a sua condição socioeconômica 

deveria/poderia muito bem fazê-la, não sendo justo que somente a 

requerente tenha que sacrificar-se ao extremo, o que, devido as suas 

condições econômico-financeiras, de maneira insatisfatória e incompleta, 

enquanto o executado permanece inadimplente e indiferente à decisão 

judicial, razão pela qual foi interposta a presente execução. Em face do 

exposto, vem, perante Vossa Excelência, com fulcro no art. 528, § 7º, do 

Código de Processo Civil, requerer o cumprimento da obrigação alimentar, 

no que tange às três últimas prestações anteriores ao presente pedido 

(maio, junho e julho de 2016), totalizando a importância R$ 533,28 

(quinhentos e trinta e três reais e vinte

e oito centavos), bem como das parcelas vincendas, devendo o 

EXECUTADO ser intimado para pagar o débito, sob pena de ser decretada 

a prisão. Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Gestor Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 35311 Nr: 1204-06.2014.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMANA DO NASCIMENTO SILVA, HENP, ENP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PORTELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1204-06.2014.811.0035 – 35311

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: ROMANA DO NASCIMENTO SILVA

HUGO ELIAS NASCIMENTO PORTELA

ETHIELY NASCIMENTO PORTELA

PARTE RÉ/DEVEDORA: ELIAS PORTELA DA SILVA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Elias Portela da Silva, Rg: 78.118 SSP TO 

Filiação: Cícero Pereira da Silva e Francisca das Chagas Portela, data de 

nascimento: 05/05/1970, brasileiro(a), natural de Conceição do 

araguaia-PA, solteiro(a), piloto, Endereço: Rua 607, Norte, Quadra 28, Al 

19, N.º 27 ( Empresa "Serviços e Reparos Portela"), Bairro: Plano Diretor 

Norte, Cidade: Palmas-TO, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO

VALOR DA CAUSA: R$ 18.268,34

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 18.268,34, MAIS AS 

PARCELAS QUE VENCEREM NO CURSO DA AÇÃO, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão.

 DECISÃO: Vistos em correição... Trata-se de Execução de Alimentos na 

forma do art. 732 do CPC. A presente execução é promovida sob a égide 

do art. 732 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “A execução 

de sentença, que condena ao pagamento de prestação alimentícia, 

far-se-á conforme o disposto no Capítulo IV deste Título.” É certo que não 

houve expressa revogação e nem qualquer alteração no Capítulo V do 

Titulo II do Livro II, do CPC que trata "Da Execução de Prestação 

Alimentícia". Também não há nenhuma referência à obrigação alimentar 

nas novas regras de cumprimento de sentença, inseridas nos Capítulos IX 

e X do Título VIII do Livro I: "Do Processo de Conhecimento" (CPC, arts. 

475-A a 475-R). Em face disso, boa parte da doutrina sustenta que à 

execução de alimentos não tem aplicação a nova lei. Um punhado de 

justificativas impõe que se reconheça como inadequada esta postura. A 

cobrança de quantia certa fundada em sentença não mais desafia 

processo de execução específico. O credor só necessita ajuizar 

execução autônoma quando dispuser apenas de um título executivo 

extrajudicial. Há um fundamento que põe por terra qualquer tentativa de 

emprestar sobrevida à execução por quantia certa de título executivo 

judicial relativo a alimentos. O Capítulo II do Título III do Livro II, do CPC, que 

se intitulava: "Dos Embargos à Execução Fundada em Sentença", agora se 

denomina: "Dos Embargos à Execução contra a Fazenda Pública". Ou seja, 

não existem mais no estatuto processual pátrio embargos à execução de 

título judicial. Esse meio impugnativo só pode ser oposto na execução 

contra a Fazenda Pública. A vingar o entendimento que empresta 

interpretação literal ao art. 732 do CPC, chegar-se-ia à esdrúxula 

conclusão de que o devedor de alimentos não dispõe de meio impugnativo, 

pois não tem como fazer uso dos embargos à execução. Os alimentos 

podem e devem ser cobrados pelo meio mais ágil. O fato de a lei ter 

silenciado sobre a execução de alimentos não pode conduzir à idéia de 

que a falta de modificação dos arts. 732 e 735 do CPC impede o 

cumprimento da sentença. A omissão não encontra explicação plausível e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 450 de 621



não deve ser interpretada como intenção de afastar o procedimento mais 

célere e eficaz logo da obrigação alimentar, cujo bem tutelado é 

exatamente a vida. Finalmente, cabe lembrar que a nova sistemática não 

traz prejuízo algum ao devedor de alimentos, pois a defesa pode ser 

deduzida, com amplitude, por meio da impugnação (CPC, art. 475-L), que 

corresponde aos embargos que existiam na legislação revogada (CPC, art. 

741). A impugnação pressupõe a penhora e avaliação de bens, ou seja, é 

necessária a segurança do juízo (CPC, art. 475-J, § 1º). Ademais, como 

não dispõe de efeito suspensivo (CPC, art. 475-M), a impugnação não vai 

poder ser usada com finalidade exclusivamente protelatória, como ocorria 

com os embargos à execução. De qualquer modo, às claras, continuará 

sendo aceitas as famosas exceções de pré-executividade, criação 

pretoriana que entrava ainda mais a satisfação do credor. A sentença que 

impõe o pagamento de alimentos dispõe de carga eficácia condenatória, 

ou seja, reconhece a existência de obrigação de pagar quantia certa 

(CPC, art. 475-J). O inadimplemento não pode desafiar execução por 

quantia certa contra devedor solvente, uma vez que essa forma de 

cobrança não mais existe, sendo possível somente ser buscado o 

cumprimento da sentença nos mesmos autos da ação em que os alimentos 

foram fixados (CPC, art. 475-J). Portanto, o crédito alimentar está sob a 

égide da Lei 11.232/05. A meu ver, houve mero descuido do legislador ao 

não retificar a parte final dos arts. 732 e 735 do CPC e fazer remissão ao 

Capítulo X, do Título VII: "Do Processo de Conhecimento". A omissão, mero 

cochilo ou puro esquecimento não pode levar a nefastos resultados. 

Dessa forma, recebo a presente nos termos do art. 732 e art. 475-J, 

ambos do CPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada de 

declaração de hipossuficiência e comprovação sumária da afirmação, 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, aos requerentes, conforme os 

termos do art. 5º, LXXIV, CF/88, corroborado com, o art. 4º, § 1º, da Lei 

1.060/1950 c/c art. 1º, § 2º, da Lei 5.478/1968, ficando as declarantes, 

caso tenham agido maliciosamente, às penas previstas nos referidos 

diplomas legais. Determino a citação do devedor para, em 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor pleiteado, referente às prestações 

alimentícias em atraso, sob pena de multa no valor de 10 (dez por cento) 

sobre o montante da condenação. Cabe frisar, se o pagamento for parcial, 

a sobredita multa incidirá sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 

4º, do citado artigo. O devedor, após seguro o juízo pelo depósito do valor 

ou pela penhora, pode opor impugnação no prazo de 15 (quinze) dias 

como lhe assegura o art. 475, J, § 1º. Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. Alto Garças, 04/03/2015. Pedro Davi Benetti. 

Juiz de Direito. RESUMO DA INICIAL: Através de acordo celebrado pelas 

partes em audiência devidamente homologado pelo MM Juiz de Direito, 

(termo de acordo – doc. em anexo), ficou convencionado que o Executado 

pagaria, mensalmente, a título de alimentos as exequentes a quantia 

equivalente a 42% do salário mínimo vigente. Ocorre que o executado não 

tem cumprido com suas obrigações alimentícias, na forma e data 

determinadas, portanto, encontra-se devedor da quantia especificada no 

demonstrativo de cálculo em anexo, ignorando o pagamento dos alimentos 

fixados, sem que houvesse algum motivo plausível para tanto, posto que o 

mesmo, recalcitrantemente, se nega a pagá-los corretamente, mesmo 

sendo verba alimentar, cujo caráter é emergencial, sem se ater às 

necessidades prementes e básicas da alimentada. É importante ressaltar, 

que o executado esta em atraso com o pagamento das parcelas 

alimentares desde novembro de 2007, contudo tendo em vista o 

andamento do proc. de Cód. 12530 em tramite nesse R. Juízo, que visa a 

cobrança dos valores em atraso compreendidos entre os períodos 

nov/2007 a jun/2009, ajuíza-se presente ação a fim de cobrar os valores 

em atraso correspondente a jul/2009 a mai/2014, o que corresponde 

atualmente a R$18.268,34 (dezoito mil duzentos e sessenta e oito reais e 

trinta e quatro centavos), conforme demonstrativo em anexo. Ressalta-se, 

que as três últimas parcelas alimentícias em atraso (jun; jul e ago/2014) 

serão cobradas em autos apartados conforme o rito previsto no artigo 733 

e ss. do CPC. Assim, tendo se tornado inexitosas todas as tentativas 

amigáveis para compelir o requerido a cumprir com seus deveres, ainda 

mais por se tratar de verba alimentar, não restou outra alternativa a 

representante do autor, a não ser a de recorrer à constrição judicial para 

fazer valer o seu direito, visto que o executado, inescusável e 

voluntariamente, não tem pago a pensão alimentícia devida, o que, face a 

sua condição sócio-econômica deveria/poderia muito bem fazê-la, não 

sendo justo que somente a requerente tenha que sacrificar-se ao 

extremo, o que, devido as suas condições econômico-financeiras, de 

maneira insatisfatória e incompleta, enquanto o executado permanece 

inadimplente e indiferente à decisão judicial, razão pela qual foi interposta 

a presente execução. Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37410 Nr: 225-10.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozeana Hubner da Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEANAIR LINHAS AÉREAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:6910/MT, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:3844/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 22.03.2018 às 17:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39571 Nr: 1082-56.2015.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Vilela Balduino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE GUIMARÃES FERNANDES 

BALDUINO - OAB:13587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata se de pedido de habilitação de crédito, proposto por SONIA MARIA 

VILELA BALDUINO, em face de espólio de CEZALPINO MENDES TEIXEIRA.

É o relatório. Decido.

Em análise dos autos, à ref. 26 a parte autora colacionou aos autos 

petição pugnando pela desistência da ação, e consequente extinção do 

feito.

Tendo em vista que a parte autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor. Sem honorários.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42036 Nr: 380-76.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nádia Carla Ribeiro da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 04.04.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42118 Nr: 428-35.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEMAG - COMÉRCIO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA - me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 03.04.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 42519 Nr: 611-06.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdSO, ALOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 611-06.2016.811.0035 – 42519

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Jocimara Andréia da Silva Oliveira

Adriana Letícia Oliveira Estechez

PARTE RÉ/DEVEDORA: Ramonzito Pereira dos Santos Estechez

CITANDO(A, S): Executados(as): Ramonzito Pereira dos Santos Estechez 

Filiação: José Pereira dos Santos e Elza Estechez Galeano, brasileiro(a), 

solteiro(a), tratorista, Endereço: Av. Tiradentes, 119, Bairro: Brasilândia, 

Cidade: Alto Garças-MT, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO.

VALOR DA CAUSA: R$ 6.140,69

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 6.140,69, MAIS AS 

PARCELAS QUE VENCEREM NO CURSO DA AÇÃO, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão.

 DECISÃO: Autos nº. 611-06.2016.811.0035. Código 42519. 

DECISÃO/mandado de intimação Vistos em correição. Trata-se de ação de 

execução de alimentos proposta por ADRIANA LETÍCIA ESTECHEZ, menor 

representada por sua genitora, Sra. JOCIMARA ANDRÉIA DA SILVA 

OLIVEIRA, em desfavor de RAMONZITO PEREIRA DOS SANTOS 

ESTECHEZ, todos qualificados nos autos, tendo por objeto os alimentos 

definitivos fixados em acordo firmado extrajudicialmente. A presente 

execução é relativa aos alimentos vencidos desde janeiro de 2014, exceto 

o mês de outubro de 2015, já que referente à este mês o executado 

efetuou o pagamento. É o relatório. Decido. I – DA EXIGIBILIDADE DE 

PRESTAR ALIMENTOS. Estando preenchidos os demais requisitos legais 

recebo o pedido executório. Há nos autos título executivo judicial e 

certidão de nascimento do menor, o qual comprova o vínculo biológico com 

o requerido. Observa-se, ainda, que o pedido de cumprimento de sentença 

está fundado no art. 528 do NCPC. Deste modo determino a intimação 

pessoal do executado RAMONZITO PEREIRA DOS SANTOS ESTECHEZ, 

para que em 03 (três) dias, pague o débito, prove que o já pagou ou 

justifique a impossibilidade absoluta de não efetuá-lo. Destaco que o débito 

deverá ser pago diretamente à exequente, mediante recibo, cujo 

comprovante deverá ser colacionado aos autos.

II – DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OU PAGAMENTO. Não havendo 

justificativa ou ausente o pagamento, encaminhe-se os autos conclusos 

para analise dos demais pedidos constantes na inicial. III – DA 

INSUFICIÊNCIA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO. Caso o executado não 

seja encontrado no endereço informado na petição inicial, intime-se a 

exequente para que informe o endereço atualizado do executado, no 

prazo de 10 (dez) dias. IV – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, Tendo em 

vista que as informações de hipossuficiência da parte, defiro o pedido de 

gratu idade da just iça,  ressalvada a poss ib i l idade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. V – ASPECTOS 

FINAIS. Conforme exposto, determino: a) A intimação do executado para o 

cumprimento do item I, de modo que a presente decisão vale como 

mandado de intimação do executado RAMONZITO PEREIRA DOS SANTOS 

ESTECHEZ, Avenida Tiradentes, n. 119, Bairro Brasilândia, Alto Garças - 

MT. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Alto Garças/MT, 13 de 

junho de 2016. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES. Juíza 

Substituta. RESUMO DA INICIAL: A REQUERENTE é genitora da menor 

ADRIANA LETÍCIA OLIVEIRA ESTECHEZ, nascida em 25/06/2004. Através 

de acordo celebrado nos autos da ação de alimentos, processo n.º 

130/05, que tramitou perante a vara única dessa comarca de Alto 

Garças-MT (doc. em anexo) foi estipulada a pensão alimentícia em favor 

da menor ADRIANA LETÍCIA OLIVEIRA ESTECHEZ no importe equivalente a 

1/3 (um terço), do salário mínimo vigente. Conforme termo de declaração, 

doc. em anexo, a representante legal da autora declarou que o genitor da 

menor, ora EXECUTADO, RAMONZITO PEREIRA DOS SANTOS ESTECHEZ 

está em atraso com o pagamento das pensões alimentícias desde janeiro 

de 2014, tendo somente efetuado o pagamento de R$200,00 (duzentos 

reais) em outubro de 2015. Com efeito, visto que o EXECUTADO está em 

atraso com o pagamento das pensões alimentícias, o que trouxe graves 

danos às condições de vida dos menores, caso não pague, deverá ser 

compelido a isso por todos os meios admitidos. Conforme demonstrativo 

de cálculo (doc. em anexo) o EXECUTADO é devedor da importância de R$ 

6.140,69 (seis mil cento e quarenta reais e sessenta e nove centavos), 

referente as pensões em atraso desde janeiro de 2014, considerando o 

único pagamento realizado em outubro de 2015. Dessa feita, encontra-se 

fundamentado o pedido dos EXEQUENTES, sendo legítimo e urgente, sob 

pena de prejuízos irreparáveis para os menores. Tendo se tornado 

inexitosas todas as tentativas amigáveis para compelir o EXECUTADO a 

cumprir com seus deveres, ainda mais por se tratar de verba alimentar, 

não restou outra alternativa a representante dos autores, a não ser a de 

recorrer à constrição judicial para fazer valer o seu direito, visto que o 

executado, inescusável e voluntariamente, não tem pago a pensão 

alimentícia devida, o que, face a sua condição socioeconômica 

deveria/poderia muito bem fazê-la, não sendo justo que somente a 

requerente tenha que sacrificar-se ao extremo, o que, devido as suas 

condições econômico-financeiras, de maneira insatisfatória e incompleta, 

enquanto o executado permanece inadimplente e indiferente à decisão 

judicial, razão pela qual foi interposta a presente execução. Em face do 

exposto, vem, perante Vossa Excelência, com fulcro no art. 528, § 8º, do 

Código de Processo Civil, requerer o cumprimento da obrigação alimentar, 

no que tange às prestações pretéritas às três últimas anteriores ao 

ajuizamento da presente ação, totalizando a importância R$ 6.140,69 (seis 

mil cento e quarenta reais e sessenta e nove centavos), devendo o 

EXECUTADO ser intimado para pagar o débito, sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do débito alimentar. 

Ressalta-se, que as três últimas prestações anteriores ao presente pedido 

(fevereiro, março e abril de 2016), bem como das parcelas vincendas, são 

objeto de ação autônoma, que tramita sob o rito do artigo 528, §7º do CPC. 

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48699 Nr: 1337-43.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Credito de Livre Admissão de Associados 

do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA ROCHA DOS SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 23.03.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53370 Nr: 118-58.2018.811.0035

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Souza Leite, MELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 53370

Vistos etc.

Ofício n°290/2018

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita aos autores.

Oficie-se à Caixa Econômica Federal solicitando informações sobre a 

existência de valores relativos ao PIS PASEP e FGTS depositados em 

nome do "de cujus" Sr. EDUARDO JOSÉ EVANGELISTA, portador do RG 

n.º 21.147.932 SSP/SP, e do CPF n.º

 109.539.458-47.

Oficie-se ao INSS solicitando-se informações acerca da existência de 

eventuais beneficiários do "de cujus".

Intime – se a requerente para juntar aos autos a declaração de anuência 

dos demais herdeiros, se houver, com o pedido inicial no prazo de 30 

(trinta) dias.

Vindo aos autos as respostas dos ofícios, voltem-me os autos conclusos.

Vale a presente como ofício.

Às providências.

 Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40717 Nr: 1522-52.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDIANE ROSA DE CARVALHO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omni S/A - Credito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PENA DE MOURA 

FRANÇA - OAB:138190/SP

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 26.03.2018 às 17:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 30598 Nr: 490-17.2012.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora, para que se 

manifeste sobre o pagamento efetuado, bem ainda decline os dados 

bancários para depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 6747 Nr: 436-61.2006.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alsino Weber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 6747

DECISÃO

 Vistos etc.

 Ante ao comunicado de falecimento da parte autora, intima-se os 

herdeiros para reedaquação do polo passivo.

 Expeça-se o alvará de sucumbência dos honorários advocatícios.

 Cumpra-se.

 Alto Garças/MT, 23 de Janeiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37460 Nr: 260-67.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao requerente para que, no 

prazo legal, responda ao recurso de Apelação interposto na Ref.58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45229 Nr: 1679-88.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELFONSO OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASBRAT - CO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

TRANSPORTES DO CENTRO OESTE, ABRATCO - ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE TRANSPORTES DO CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 05.04.2018 às 16:30 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31322 Nr: 1311-21.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENILSON JOSÉ CARRIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoelito dos Dias de 

Rezende Neto - OAB:16855

 Diante do exposto, necessário se faz o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e por consequência julgo por sentença EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do autor do fato ODENILSON JOSÉ CORRIJO, nos termos 

dos artigos 107, IV, c/c art. 109, V ambos do Código Penal. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.Alto Garças/MT, 08 de janeiro de 2018.LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 10770 Nr: 1183-40.2008.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo José Fregozene - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao executado para que 

responda ao recurso de Apelação interposto as fls.59/63.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13688 Nr: 879-70.2010.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odelir Antônio Balbinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unibanco - União de Bancos Brasileiros s/a.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Sousa Brito Filho - 

OAB:13625-B/MT, GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - 

OAB:7062, Sergio Henrique Guareschi - OAB:9724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Miro da Silva 

- OAB:22.225/MG, Carlos Alberto Miro da Silva Filho - 

OAB:27.495A/GO, Silca Mendes Miro Babo - OAB:76.079/MG

 DESPACHO.

Vistos etc.

Levando-se em consideração, a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na Comarca de Alto 

Garças/MT em 03.10.2017, bem como o grau de sucesso e celeridade do 

CEJUSC na realização de solução de conflitos, intimem-se as partes para 

que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o interesse na 

realização de audiência de conciliação junto ao CEJUSC.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40600 Nr: 1468-86.2015.811.0035

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danielle Moraes Borges Queiroz, JMQW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO WACELIKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISLENE DE OLIVEIRA DIAS 

FLORÊNCIO - OAB:59083

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por JOÃO MARCELO QUEIROZ WACELIKO, 

representado pela sua genitora, a DANIELLE MORAES BORGES QUEIROZ 

ingressou com a presente ação de regulamentação de guarda c.c. 

alimentos em desfavor de MARCELO WACELIKO, para: condenar o 

requerido MARCELO WACELIKO a pagar, mensalmente, a título de pensão 

alimentícia, a sua filha, a quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente.Julgo extinto este processo à luz do art. 487, I, do 

CPC.Sem custas. Sem honorários advocatícios.Dou por publicada a 

presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o 

reg is t ro  nos  te rmos  que  d i spõe  o  Prov imen to  nº 

42 /2008-CGJ/MT. In t imem-se .  C iênc ia  ao  MP.Cumpra -se . 

________________________________________LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44457 Nr: 1317-86.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilker da Silva Soares, Jéssica Barbosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Torres de Oliveira -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 05.04.2018 às 13:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 31035 Nr: 1011-59.2012.811.0035

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eliani Lopes de Menezes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT, 

Presidente da Comissão Examinadora do Concurso, Ilustre Secretária 

Municipal de Educação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que, no 

prazo legal, responda ao recurso de Apelação interposto nas fls.247/256.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33991 Nr: 86-92.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM REGINA DALCIN BAPTISTELLA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que, no 

prazo legal, responda ao recurso de Apelação interposto nas fls.164180.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40362 Nr: 1376-11.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 06.04.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010006-51.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINAIDE GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Fabrício 

Castro Alves de Melo aduzindo omissão e contradição na sentença. 

Postula pela sanação do vício. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou 

sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexiste a citada omissão. Assim, a irresignação do embargante 

deveria ser aviada mediante o meio processual adequado, porquanto 

entendimento pacificado de nossos Tribunais, os embargos não servem 

de meio hábil a reforma do quantum já decidido. Neste sentido: Ementa: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 
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CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. 

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - 

Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. 

II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos 

de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma 

do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em 

situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – 

Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 822514 RN, Relator: Min. 

RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Data de Julgamento: 04/02/2015, 

Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 

DIVULG 02-03-2015 PUBLIC 03-03-2015) (grifei). Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, 

por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. Às providências. 

Cumpra-se. ________________________________________ LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40907 Nr: 451-67.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAJARI ENERGÉTICA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE 

ENERGIA RENOVAVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 40907

Trata-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido 

Liminar de Imissão Provisória na Posse movida por LAJARI ENERGÉTICA 

S.A, em face de BRENCO – COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA 

RENOVÁVEL (ODEBRECHT), todos devidamente qualificados.

 Às fls. 217/219, as partes compuseram acordo, onde requerem a 

homologação judicial.

Às fls. 222, a parte autora requereu a expedição de alvará eletrônico dos 

valores depositados em juízo para a conta devidamente informada.

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o presente acordo celebrado entre as partes, às fls. 217/219, 

decidindo a lide com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte requerente para que deposite em juízo, o valor 

remanescente dos honorários periciais, 50% (cinquenta por cento), no 

prazo de 10 (dez) dias, ante a conclusão da avaliação determinada. Com o 

depósito, proceda-se o levantamento da quantia, m favor da perita 

nomeada, mediante alvará.

Após, expeça-se alvará eletrônico dos valores depositados à título de 

caução fl. (64/65), em favor do autor, atentando-se a conta bancária 

informada às fls. 222.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às anotações e baixas 

necessárias, arquivem-se estes autos, independentemente de nova 

determinação.

P.I

Alto Taquari/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19818 Nr: 1419-78.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. Fagundes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 19818

DECISÃO

A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de indisponibilidade de valores 

por meio do sistema BACEN JUD, sendo determinada a transferência dos 

valores bloqueados para a Conta Única do TJMT, à disposição deste Juízo, 

conforme extrato juntado em anexo.

A parte executada alegou excesso de penhora, requerendo o 

levantamento da quantia bloqueada junto à agência da Caixa Econômica 

Federal (fl. 56-57). Requereu ainda a substituição da constrição, 

informando que efetuou parcelamento do débito junto ao exequente (fls. 

58-70).

É o relatório.

DECIDO.

Em relação ao excesso de penhora, verifico que realmente houve o 

bloqueio total da quantia executada junto à conta bancária do Banco do 

Brasil, e, embora o extrato em anexo não indique qualquer outra 

constrição, é certo que a parte demonstrou nos autos a existência do 

bloqueio, no valor de R$ 6.210,40, em agência da Caixa Econômica Federal 

(fl. 57).

Diante disso:

I – Expeça-se ofício ao gerente da agência nº 0792 da Caixa Econômica 

Federal, determinando o desbloqueio, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, da quantia de R$ 6.210,40, junto à conta nº 29281-3, operação 001, 

de titularidade do executado Fernando Gonzales Fagundes. Instrua-se o 

expediente com cópia do documento de fl. 57, desta decisão e do extrato 

em anexo.

II – Proceda-se o cadastro do advogado subscritor da peça de fl. 58, uma 

vez que foi constituído para patrocinar os interesses do executado.

III – Arbitro honorários em favor do Dr. Ricardo Alexandre Tortorelli, 

nomeado a fl. 33, no valor equivalente a 2 (duas) URH’s. Expeça-se a 

respectiva certidão.

IV – Por fim, abra-se vista dos autos à parte exequente para se manifestar 

em face da petição de fl. 58 e documentos que a instruem.

Alto Taquari/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3644 Nr: 176-75.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DE 

MANDAGUARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ TURCHETTI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANACLETO GIRALDELI FILHO - 

OAB:15.502-PR, José Jordão Belese - OAB:7.550-B PR, José Marcos 

Carrasco - OAB:16.909PR, Waldemar Ferraz de Camargo - 

OAB:794PR, William Santos Araújo - OAB:2644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, ante o 

teor do AR acostado aos autos às fls. 396/397, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30838 Nr: 336-85.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Fontoura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Francelino Araujo - 

OAB:10.647GO

 Vistos.

 1. RENOVE-SE a intimação do douto advogado do acusado a fim de 

apresentar as alegações finais em 48:00 horas, cujo encargo é imperativo, 

sob pena de comunicação à OAB.

2. INTIME-SE.

 3. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Taquari – MT, 14 de agosto de 2017.
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PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37446 Nr: 595-75.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Cristina Aparecida Kloehn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Pedro Wenzel - 

OAB:16.658/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 37446

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Assistencial proposta por 

Vitória Cristina Mendes Kloehn, em face do INSTITUTO, todos qualificados 

nos autos.

Às (fls.256), foi determinado a intimação pessoal da requerente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção do 

feito, todavia, não foi localizada no endereço informado.

Conforme determinação de fls. 259, a parte autora foi intimada, na pessoa 

de seu advogado, para dar prosseguimento ao feito.

Em certidão de (fls.262) foi certificado o exaurimento do prazo, sem as 

providências pela autora.

É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Sem custas e honorários, por ser a requerente beneficiária da justiça 

gratuita.

P.I.

Alto Taquari/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40901 Nr: 447-30.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAJARI ENERGÉTICA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Cezar Priori, Tania Janete Priori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 40901

Trata-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido 

Liminar de Imissão Provisória na Posse movida por LAJARI ENERGÉTICA 

S.A, em face de VICTOR CEZAR PRIORI E TÂNIA JANETE PRIORI, ambos 

devidamente qualificados.

 Às fls. 219, a requerente pugnou pela extinção do feito.

Por tais razões, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual extingo 

o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

 Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados a título de 

caução fl. 61), em favor do autor, atentando-se a conta bancária 

informada às fls. 219.

Sem custas finais e sem honorários.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46172 Nr: 235-72.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBF, MANDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 46172

Dê-se vista ao Ministério Público.

Alto Taquari/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44701 Nr: 2623-79.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES 

LTDA ME, João Angeloni Junior, LUCIA ELENA POLETO ANGELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, ante o 

teor do mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 28, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43543 Nr: 2036-57.2017.811.0092

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Graciela Rodrigues, Gracielle Naumann Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se novo alvará com as retificações mencionadas na petição de 

fls. 54-55.

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Ata

ATA DO SORTEIO DOS VINTE E CINCO JURADOS E SUPLENTES QUE 

PARTICIPARÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINARIAS QUE 

REALIZAR-SE-ÃO ATÉ O DIA 31 de DEZEMBRO DE 2018 DO TRIBUNAL 

DO JÚRI DESTA COMARCA DE APIACÁS-MT

* A Ata completa, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96471 Nr: 3843-80.2017.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Victor Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camelia Rosana de Souza - 

OAB:MT/5729/B

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma deprecada e 

servindo como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, assim como 

DESIGNO para o dia 22 de março de 2018, às 16h30min, e, 

consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) representante 

do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) Público(a).

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.

Caso se encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local, 

DETERMINO que o(s) requisite-o – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e 

ss..

Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da audiência no 

juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da expedição da carta 

precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, assim como é 

desnecessária a intimação ou condução de réu preso para audiência, no 

juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado ou solicitado, 

bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta precatória.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória e, após, 

devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Sem prejuízo disso, uma vez que não consigo fazê-lo pelo sistema Apolo 

Eletrônico/Virtual, DETERMINO que agende o ato/audiência no sistema 

Apolo – código n. 13.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51615 Nr: 1494-80.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Jesus Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

MANOEL DE JESUS BRITO, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os honorários 

advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos 

termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ. A atualização monetária de 

benefícios de prestação continuada deve tomar como base o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros moratórios 

devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, salvo índice 

outro fixado no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, analisado com 

repercussão geral reconhecida. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65745 Nr: 2463-90.2015.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Brito de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 Ante o exposto, tendo falecido, DECLARO EXTINTA a punibilidade de 

RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA, com fulcro no CP, art. 107, I, c/c art. 62 do 

CPP.Sem prejuízo disso DETERMINO que encaminhe as armas/munições 

apreendidas ao Comando do Exército para destruição, como determina o 

artigo 25 da Lei n. 10.826/03. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, IV.Após, o 

trânsito em julgado, arquivem os autos, procedendo as baixas e 

anotações de estilo.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública/Advogado.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61325 Nr: 881-55.2015.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elioterio Custodio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex José Silva - OAB:MT/ 

9053/O

 Visto e bem examinado.

 Trato de AÇÃO DE PENAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ELIOTERIO CUSTÓDIO DA 

SILVA, denunciado(s) pela suposta prática do(s) crime(s)/delito(s) 

descrito(s) no art. 121, § 2°, IV, do CP, c/c art. 14, caput, da Lei n. 

10.826/2003, em que já foi elaborada o laudo pericial da arma.

Verifico que os autos foram remetidos às partes para ciência, e 

manifestação sobre a manutenção da arma, oportunidade em que a 

defesa técnica requereu a restituição da arma, tipo Pistola, Taurus, calibre 

380, semiautomática, modelo 638, n. KHN95653, registro 002437453, 

cadastro SINARM 2014/008466835-53 de propriedade do réu, e ainda que 

o referido objeto não seja encaminhado ao exército – ref: 71.

O(a) representante do Ministério Público requereu que o pedido de 

restituição seja indeferido e que a arma apreendida permaneça disponível 

até a realização da sessão do Tribunal do Juri – ref: 84.

Em relação ao pedido de restituição da arma, tipo Pistola, Taurus, calibre 

380, semiautomática, modelo 638, n. KHN95653, registro 002437453, 

cadastro SINARM 2014/008466835-53, por ora, INDEFIRO.

Em relação à manifestação da representante do Ministério Público e pedido 

para que a arma de fogo e munições apreendidas permaneçam 

disponíveis até a realização da sessão do Tribunal do Júri, porque útil ao 

processo de crime doloso contra a vida em que os jurados analisam os 

fatos nela apresentado e ser comum a sua apresentação/exibição pela 

acusação ou defesa, o que justificaria, DEFIRO o pedido e, 

consequentemente, determino que permaneça o objeto – arma de fogo e 

munições - armazenado/guardado temporariamente – Lei n. 10.826/03, art. 

25; CNJ, Res. 134/2011.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 55852 Nr: 3208-72.2016.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Manoel dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente 

constituído, para que compareça a audiência redesignada para o dia 13 de 

Março de 2018, às 08h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 65013 Nr: 85-95.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC - Guarantã do Norte/MT - Vara Única, Ministério 

Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilei Mofardini de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3685-A

 Intimo o advogado do réu para ciência de audiência de inquirição da 

testemunha agendada para o dia 20 de fevereiro de 2018 às 17h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2726 Nr: 183-47.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nunes Pereira Filho - ME, Joaquina 

Durães Pereira, Dorvalino Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Tocantins Matos - 

OAB:5483/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, Gustavo 

Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918, Kleber Tocantins Matos - OAB:4982/MT, 

Laércio Faeda - OAB:3589-B/MT, Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 Ante o teor da certidão do Sr. Meirinho lavrada às fls. 170, donde se 

extrai a morte do Executado Dorvalino Nunes Pereira, Intima-se o autor, 

por intermédio de seus causídicos devidamente constituídos, para, no 

prazo de 05 dias, manifestarem sobre a mesma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48077 Nr: 877-54.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delmon dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Vistos.

Diante da necessidade de adequação da pauta de audiências, REDESIGNO 

o DIA 21 (VINTE E UM) DE MARÇO DE 2018, ÀS 14:00 para realização da 

audiência anteriormente designada.

Renovem-se as intimações necessárias.

Intime-se e se cumpra.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 48210 Nr: 950-26.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Biato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8948/O

 Vistos.

Diante da necessidade de adequação da pauta de audiências, REDESIGNO 

o 13 (TREZE) DE JUNHO DE 2018, ÀS 13H30MIN para realização da 

audiência anteriormente designada.

Renovem-se as intimações, expedindo-se o necessário.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 18861 Nr: 756-36.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdM, Cícero Esteves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires - 

OAB:1661900-SIAPE

 Uma vez informado pelo COREJ o depósito dos valores devidos a título de 

Honorários sucumbenciais, INTIMA-SE os patronos do Autor para, no 

prazo de 05 dias, informarem nos autos o banco, conta, agência e 

CPF/CNPJ do Titular, para transferência do mesmo.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 55274 Nr: 1785-56.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Djessica Luana Missio - 

OAB:019.227

 Intimo a parte requerida para que tome ciência acerca da decisão de 

fls.106.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53467 Nr: 129-64.2014.811.0088

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o decurso do prazo, desde o protocolo da petição de fl.77, 

intime-se novamente a inventariante, na pessoa de seu advogado, para 

que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-17.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CAPO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora, para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 03 de abril de 2018 às 13h30min, na sala 

de conciliação deste fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-47.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR MIRANDA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora, para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 26 de abril de 2018 às 13h30min na sala 

de conciliação deste Fórum.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18204 Nr: 327-46.2006.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SCHIMITH, MARCELINA DE SOUZA 

FERRES SCHIMITH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danela Seefeld Werner - 

OAB:MT 7839-B, GERSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, Marcos Levi 

Bervig - OAB:MT6312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161

 Intime-se o exequente para que requeira o que lhe for de direito, no prazo 

de 5(cinco), sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66050 Nr: 1712-43.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAEL JAIME GONÇALVES, LUCAS RAFAEL 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Gil Silva - OAB:20303, 

Wellington Pereira dos Santos - OAB:10994/MT

 Intimação dos réus, nas pessoas de seus advogaos, para comparecerem 

a audiência de instrução e julgamento designada para a data de 27 de 

março de 2018, às 14h00min, BEM COMO a intimação do advogado, Dr. 

Wellington Pereira dos Santos, OAB/MT 10.994, para que junte aos autos o 

devido instrumento procuratório no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28182 Nr: 788-75.2012.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDELECIO JOSÉ BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA 

GOMENEZ - OAB:8506-A

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39379 Nr: 1315-51.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEUZILDA COSTA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão-> Determinação

Não há preliminares a serem analisadas, de igual forma não há nulidades a 

serem sanadas.

Declaro o processo saneado.

Não há fatos incontroversos.

 Os fatos controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos requisitos 

necessários para comprovação da qualidade de segurado do de cujus.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de MAIO de 

2018, às 13h30min (horário de Cuiabá - MT).

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, em razão da causa envolver interesse 

de menor incapaz.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 17402 Nr: 294-26.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE 

CAMPINÁPOLIS-MT.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIA DIESEL COM. E IND. DE VEICULOS E 

EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FRAGA COSTA - 

OAB:254397

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Defiro o requerimento de fl. 480.

Expeça-se carta precatória para avaliação dos imóveis penhorados em 

fls. 408/410.

Com a avaliação dos bens, intimem-se as partes quanto o valor da 

avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33625 Nr: 1091-21.2014.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO SANTANA DA SILVA, JOÃO SALES 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 Vistos, etc.

Decisão-> Recebimento->Recurso

Trata-se de interposição de Recurso de Apelação Criminal manejada pelos 

acusados, conforme fls. 147, que manifestaram vontade de recorrer da 

sentença proferida às fls. 140/144-v.

Preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos do art. 593 e 

seguintes, do CPP, RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa, 

nos seus legais e jurídicos efeitos (art. 593, I e art. 597, do CPP).

Intime-se a defesa para apresentação de suas razões, no prazo de 08 

(oito) dias (art. 600, CPP).

Após, oferecidas e certificado o decurso do prazo, ao Ministério Público 

para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões (art. 600, do CPP).

Apresentadas ou não a resposta, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com 

os cumprimentos deste juízo (CPP, art. 601).

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34115 Nr: 132-16.2015.811.0110

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO-FESSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENHOR PREFEITO DE CAMPINÁPOLIS, 

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONARIOS 

PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIS 

E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 (...) No caso vertente, a ação foi distribuída no dia 25/02/2015, visando à 

cobrança de contribuição sindical do ano de 2.015, e a entidade sindical 

visa ao recebimento de parcelas de contribuição sindical do município 

desta cidade. Desse modo, em razão de o feito ter sido ajuizado após as 

alterações trazidas ao artigo 114, III, da CRF, advindas da Emenda 

Constitucional no 45/2004, não há dúvidas de que a matéria objeto do 

presente processo é semelhante àquela apreciada nos julgados acima 

transcritos. Logo, a competência para processamento e julgamento da 

presente Ação é da Justiça do Trabalho. Por fim, o fato de figurarem como 

partes Sindicato e Município não têm o condão de afastar a aplicação 

desse entendimento à espécie, uma vez que a relação de fundo é 

trabalhista, e o ente público ostenta a condição de empregador, sendo a 

competência trabalhista de natureza absoluta, nada obstando a natureza 

do vínculo jurídico entre o Município e os seus servidores. Dessa forma, 

reconheço de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Comum e declino 

a competência para a Justiça do Trabalho. Registre-se que, tendo em vista 

a Comarca de Campinápolis não possuir Vara do Trabalho, o feito deve 

ser encaminhado à Vara do Trabalho da Comarca de Água Boa. Pelo 

exposto, DECLINO a competência para processar e julgar o presente feito 

para a Justiça do Trabalho na Comarca de Água Boa, no termos do artigo 

64, § 1°, do CPC c/c artigo 114, III, da Constituição Federal. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36054 Nr: 205-51.2016.811.0110

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SERAFIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOLINO SERAFIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a manifestação do Presentante do Ministério Público às fls. 

85/85-v, defiro a produção de prova pericial pugnada.

Intime-se o autor para, querendo, apresentar os quesitos.

 INTIME-SE a equipe multidisciplinar credenciada neste Fórum, para realizar 

estudo biopsicossocial em relação ao Sr. Marcolino Serafim da Silva, com 

a finalidade de avaliação da capacidade civil do curatelando, devendo os 

profissionais juntar aos autos o relatório conclusivo no prazo de 20 (vinte) 

dias.

Destaco os quesitos apresentados pelo Ministério Público à fl.85-v, que 

deverão ser respondidos de forma fundamentada e clara, o mesmo em 

relação aos eventuais quesitos apresentados pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 13986 Nr: 708-24.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO CANDIDO FERNANDES, LUIZA CÂNDIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT, JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - OAB:13.391, 

ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Tendo em vista o pedido de fls. 214/224, tratando-se de habilitação de 

herdeiros no processo, necessária a citação requerido.

Cite-se o requerido, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, 

para pronunciar-se no feito, no prazo de 10 (dez) dias, em conformidade 

com o art. 690 do CPC c/c 183 do CPC..

Cite-se. Cumpra-se.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 16516 Nr: 260-51.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENA CAMERINO DE 

AZEVEDO - OAB:13314-B, CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, KATIA 

ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR JESUS 

BARBOZA - OAB:105.089 /SP, PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHÃES - OAB:8988-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.Posto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação à execução nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, e HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela contadoria judicial às fls. 166/167. Isento o impugnante 

do pagamento das custas, na forma da Lei Estadual n. 7.603 do Estado do 

Mato Grosso.Condeno a impugnada ao pagamento de custas na 

proporção de 40%, mas suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, §3°, 

do CPC.Quanto aos honorários, face à sucumbência recíproca, condeno 

impugnante e impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, na 

proporção de 60% e 40%, respectivamente, os quais arbitro em 10% de 

R$ 30.964,94 (trinta mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e 

quatro centavos)[fls. 167 e 179], nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; 

entretanto, suspendo a exigibilidade, em relação à parte impugnada, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Transitada em julgado, expeçam-se os 

ofícios requisitórios, de forma individualizada ao Egrégio Tribunal Federal 

da 1ª Região.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33774 Nr: 1164-90.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILTON RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTINIANO GOMES FERREIRA 

NETO - OAB:32931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, resolvendo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, a fim de:a)Declarar a inexistência de qualquer vínculo contratual 

ou estatutário entre o requerente e o requerido, em relação ao objeto da 

demanda;b)Conceder a tutela de urgência pretendida, determinando o 

cancelamento de qualquer contrato e/ou nomeação, bem como qualquer 

pagamento em nome do Sr. Anilton Rodrigues de Souza pelo Município de 

Campinápolis/MT, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), a 

contar da intimação, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais);c)Condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) ao requerente, a título de indenização por danos morais, com 

correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento, conforme 

Súmula 362 do STJ; e juros moratórios, de acordo com o índice da 

caderneta de poupança, a partir do evento danoso, 16/03/2011 (Súmula 

54 do STJ), com fulcro no art. 1°F da Lei 9494/97.Condeno o requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, na proporção de 10% do proveito 

econômico obtido, nos termos do art. 85, §3°, I do CPC . O Município é 

isento das custas, em face do determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do 

Estado do Mato Grosso.Sentença não sujeita ao reexame necessário, com 

fulcro no art. 496, §3°, III, do CPC.Diante das informações que emergiram 

do processo, extraia-se cópia dos autos e encaminhe-se ao Ministério 

Público para conhecimento.Transitando em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34140 Nr: 143-45.2015.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA ROSA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração (fls. 

39/40), mantendo a sentença homologatória de fls. 36/37 

integralmente.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Com o trânsito em 

julgado, translade-se cópia desta decisão e dos cálculos homologados 

para os autos da execução em apenso (Código 18478).A seguir, 

expeçam-se os ofícios requisitórios ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região.Nada havendo, proceda-se a baixa e o arquivamento, com as 

respectivas anotações, averbações e comunicações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37386 Nr: 38-97.2017.811.0110

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA VIEIRA DE SOUZA MAIA, JOSÉ EURÍPEDES 

ALCANTARA, EDSON INACIO TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIOMAR PIABA BENTO, ALENCAR 

CAMBAÚVA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEANDRO MACHADO DA 

VIEIRA - OAB:20928/0

 Ante o exposto, com base no princípio da segurança jurídica, PASSO A 

SEGUIR o posicionamento exarado pelo EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL sobre o tema e, por conseguinte, não vislumbro o direito líquido e 

certo dos Impetrantes.DISPOSITIVOPosto isso, com espeque no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, 

revogando a decisão liminar de fls. 127/134.Sem custas e honorários, 

conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25 da Lei 

12.016/2009.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37954 Nr: 437-29.2017.811.0110

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA ARANTES DA COSTA, EUNICE 

FERNANDA ARANTES DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

 Denota-se que as provas documentais e o relatório de estudo 

psicossocial juntados ao feito se mostram suficientes para o acolhimento 

da liminar.

A manifestação do Presentante do Ministério Público (fls.44/44-v) 

explicitou a adequação do pleito à realidade, o que possibilita a 

substituição almejada provisoriamente.

 O art. 300 do CPC prevê como requisitos à concessão da tutela de 

urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo, os quais constato 

no presente feito.

A probabilidade do direito está assentada nos documentos acima referidos 

e o perigo da demora resta consubstanciado na necessidade regularizar a 

situação a curatela.

Portanto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela concedendo a 

curatela provisória de Renata Arantes da Costa ao seu irmão Wilson 

Antônio da Costa.

AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA

 Na situação em tela, vislumbra-se que não existe lide entre Wilson Antônio 

da Costa e Eunice Fernanda Arantes da Costa Silva, visto que no 

aditamento da inicial esta passou a ingressar a demanda no polo ativo 

(fl.23).

No entanto, Renata Arantes da Costa, consta do polo passivo da 

demanda.

Nesse diapasão, entendo necessária a audiência de entrevista prevista no 

art. 751 do CPC, a fim de resguardar os interesses da curatelada.

 Portanto, DESIGNO audiência de entrevista para o dia 14 de MAIO de 

2018, às 13h00min (horário de Cuiabá - MT), devendo a curatelada ser 

citada, nos termos do art. 751 do CPC.

Intimem-se os autores na pessoa de seu defensor(a), para comparecer na 

audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41065 Nr: 62-91.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO MARTINS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial, em razão da ocorrência da prescrição, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.Condeno o 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, mas 

suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41145 Nr: 96-66.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILDANE DE LIMA NOBREGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS-LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão-Determinação

Trata-se de Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente “Exibição 

de Documentos”, proposta por MILDANE DE SOUZA LIMA SILVA, em face 

do CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA.

Constata-se dos autos que não fora juntado nenhum documento 

comprobatório da negativa administrativa da requerida ao pleito da 

requerente, apesar de ter sido feita referência na inicial sobre a cópia do 

e-mail enviado à requerida.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora a sua inicial, nos termos dos artigos 290 e 320 

do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na distribuição;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1.1. Apresentar comprovação de negativa administrativa da requerida ao 

pedido de exibição de documentos feito pela requerente.

Expirado o prazo, venham os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 20428 Nr: 1092-84.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA MARIANA GOMES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B, CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, KATIA ALESSANDRA 

FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de pedido de Execução de Sentença proposta por ADELINA 

MARIANA GOMES RIBEIRO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 

expedição das RPV’s (fls. 205).

Em fls. 260, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 260.

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24931 Nr: 1056-37.2009.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIR JOSE DE LIMA - 

OAB:16.306/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, determino as seguintes providências:a)O cadastramento 

dos antigos procuradores da parte autora, visto que, conforme 

fundamentação acima, os eventuais honorários sucumbenciais lhes 

seriam devidos;b)A intimação do autor, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar aos autos documento que informe se os advogados que atuaram na 

fase de conhecimento foram desconstituídos, uma vez que o acostado à 

folha 76 não apresenta dados mínimos. c)Vistas dos autos ao Ministério 

Público, diante das informações de folhas 117/121, para, querendo, 

manifestar nos autos.Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26423 Nr: 147-24.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA BACK DURANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Márcia Maria Back 

Durante em face do Município de Campinápolis (fls. 262/266).

O executado opôs exceção de pré-executividade (fls. 269/277).

Posto isso, intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre a exceção de pré-executividade proposta.

Expirado o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32229 Nr: 1971-47.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE SILVERIA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35138 Nr: 403-42.2012.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONOFRE NOGUEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:7675MT

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de processo criminal em que o Ministério Público ofereceu 

denúncia em face de HONOFRE NOGUEIRA NETO, pela prática, em tese, 

do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Após o recebimento da denúncia na data de 12/03/2015 (fls. 167/167-V), 

o denunciado apresentou resposta à acusação, consoante se vê às fls. 

194/201.

O Ministério Público pugnou às fls. 220 pelo prosseguimento do feito.

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar:

 (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

 (IV) extinta a punibilidade do agente.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, dessa forma, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos.

Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a 

ensejar qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19 de março de 2018, às 14h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

Intimem-se o réu, seu(sua) patrono(a) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa, para comparecem à audiência supra designada e, em 

relação as testemunhas, advirta-as que o não comparecimento acarretará 

na condução coercitiva das faltantes.

 Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36684 Nr: 464-46.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MACHADO BORGES SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora na peça 

preambular. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil. Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 1516 Nr: 629-45.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PIRES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMANTO PISSINI - OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Cadastrem-se os novos patronos da exequente para que todas as 

publicações dos autos procedam-se em seus nomes, conforme 

substabelecimento de fls. 351.

Considerando que o bem penhorado fora avaliado no ano de 2.008 (fls. 

200/202), determino a realização de nova avaliação do imóvel penhorado 

nos autos.

Após, intimem-se as partes quanto o valor da nova avaliação, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Em seguida, volte-me para designação de data de hasta pública.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31511 Nr: 1279-48.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA CAMILLA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLINY GOMIDES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Não-Recebimento->Recurso

A parte requerida interpôs Recurso Inominado em face da sentença de 

folhas 71/75.

No entanto, o recurso foi proposto após o prazo descrito no art. 42 da Lei 

9.099/95; por isso, foi expedida a certidão de intempestividade (fl. 89).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO

Sabe-se que o Juízo prévio de admissibilidade, nos Juizados Especiais, 

ainda permanece no Juízo a quo, conforme ENUNCIADO 166 do FONAJE, 

senão vejamos:

ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de 

admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - 

Maceió-AL).

Assim, considerando que o recurso inominado foi proposto em 06/04/2017 

(fl.77), mas a publicação da sentença ocorreu em 22/03/2017, mostra-se 

intempestivo o recurso.

Segundo a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

INOMINADO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 

42 DA LEI 9.099/95, QUE ESTABELECE O PRAZO DE DEZ DIAS PARA 

RECORRER. É intempestivo o recurso inominado interposto fora do prazo 

previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA 

NÃO CONHECER DO RECURSO INOMINADO. (Embargos de Declaração Nº 

71007219124, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 31/10/2017).
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(TJ-RS - ED: 71007219124 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de 

Julgamento: 31/10/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2017) Negritei

Por tais razões, o recurso não deve ser recebido.

DISPOSITIVO

Posto isso, NÃO RECEBO o recurso inominado (fls. 77/83), pois 

intempestivos.

Intimem-se as partes.

Após, nada sendo requerido, ao arquivo.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82885 Nr: 229-77.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ANDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN HENNING DE TEIXERA 

- OAB:15316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Autos n.229-77.2014. (Id. 82885).Vistos. 1. De plano, indefiro o pedido de 

utilização de prova emprestada do processo nº 239-92.2012 (código 

54780), pois apesar de se tratar de oitiva da mesma testemunha arrolada 

nestes autos, entendo que pode ser prejudicial ao próprio autor, uma vez 

que naqueles autos as perguntas foram feitas especificamente quanto 

aos fatos relacionados ao autor daquele processo, sendo necessária 

nova oitiva para saneamento deste feito. 2. (...) 3. Fixo os seguintes 

pontos controvertidos, quanto à matéria fática: a) o horário de trabalho do 

requerente; b) se há periculosidade no local do trabalho; c) se houve 

solicitação de auxílio transporte pela via administrativa e posterior recusa 

do ente requerido.4. Defiro a produção de prova documental e oral, 

ressaltando que a prova documental consiste na entrega de qualquer 

documento que possa elucidar o fato controvertido pelas partes. 5. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de março de 

2018, às 15:00 horas.5.1 Intime-se a parte autora para prestar depoimento 

pessoal. 5.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 

357, § 6º do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.Insta destacar que cabe 

aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. 

Tal intimação deverá ser feita por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos três antes da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).A inércia 

do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na desistência 

da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).5.3 Depreque-se a oitiva no caso de 

testemunhas arroladas fora da comarca, devendo ser informado o Juízo 

Deprecado que caberá à parte que arrolou a testemunha providenciar o 

seu comparecimento, nos termos do artigo 455 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100744 Nr: 257-06.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR LODI, RAFAEL LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mosaic Fertilizantes do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14070, ÉDILO TENÓRIO BRAGA - OAB:MT/14.070, ELISANGELA 

MARCARI - OAB:10297, FELIPE ZAMPIERI TERUIA - OAB:MS 6.777-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B/MT

 Autos Virtuais (Id. 100744)

Ação de produção antecipada de prova pericial com pedido liminar

Vistos.

1. Trata-se de pedido formulado pela parte requerida, pugnando pela 

redesignação de perícia deferida por este juízo, em caráter de produção 

antecipada de provas em favor da parte requerente, alegando que sua 

citação ocorreu apenas nesta data (15.02.2018), às 16 horas e 30 

minutos, impossibilitando a parte a participar da perícia agendada para o 

dia 16.02.2018, às 08 horas.

2. Em que pese o artigo 382 § 4 do CPC prescrever que neste 

procedimento não se admite recurso ou defesa, entendo que deve 

prosperar os argumentos da parte requerida em respeito ao princípio do 

contraditório e ampla defesa, dado que este juízo determinou sua citação e 

a possibilidade da parte acompanhar a perícia e pugnar pela produção de 

qualquer prova, mas não possui tempo hábil para tal mister (conforme 

consulta ao processo Código 186504 da Comarca de Sorriso e certidão do 

oficial de justiça), visto que entre a citação e a realização de perícia 

restam menos de 24 horas.

3. Desta feita, acolho as alegações da parte requerida e determino: a) que 

a parte requerida apresente seus quesitos e indique o perito assistente no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, b) que a perícia seja realizada no 

dia 20.02.2018.

4. Em razão da urgência e das particularidades que o caso requer, 

determino que a secretaria proceda a intimação das partes, inclusive do 

perito, via telefone, certificando nos autos.

5. Diligências necessárias

 Cláudia, 15 de fevereiro de 2018, às 20:18 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50071 Nr: 1031-85.2008.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO VÍTOR DE SOUZA DA SILVA, 

EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818, Levy Dias Marques - OAB:5828, ROBERTO 

MACHADO - OAB:11701/MT

 Autos n. 1031-85.2008. (Id. 50071)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Denunciados: ELISANDRO VÍTOR DE SOUZA DA SILVA e outros.

Vistos.

1. Recebo o recurso de apelação de fl. 511.

2. Intime-se o nobre defensor do acusado Emanuel Pereira da Silva Filho, 

para apresentar as razões de apelação no prazo de 08 (oito) dias (art. 

600, do CPP).

3. À fl. 512-verso, o réu Elisandro Vítor manifestou o interesse em 

recorrer, intime-se o advogado Dr. Levy Dias Marques, via DJE, para 

apresentar as razões no prazo legal.

 4. Após, abra-se vista à parte recorrida (acusação) para oferecimento de 

contrarrazões, no prazo legal.

5. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as cautelas pertinentes (art. 601, CPP).

6. Diligências necessárias.

Cláudia, 16 de fevereiro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90011 Nr: 627-53.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de inquirir testemunha à Comarca de Sinop/MT, via malote 

digital, devendo o advogado do Denunciado acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49900 Nr: 858-61.2008.811.0101

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYSSON LINCOLN CONTATO GARCIA, 

GISELE GLATZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN 

- OAB:4.367/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Autos n. 858-61.2008. (Id. 49900)

Ação Penal

 Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Denunciado: ARYSSON LINCOLN CONTATO GARCIA e outro.

Vistos.

1. Recebo o recurso de apelação interposto pela acusação às fls. 

1661/1670.

 2. Abra-se vista a parte recorrida (defesa) para oferecimento de 

contrarrazões, no prazo de 08 (oito) dias.

 3. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as cautelas pertinentes (art. 601, CPP).

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 16 de fevereiro de 2018.

 THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89196 Nr: 257-74.2016.811.0101

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:MT/11.284-A

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de colher declarações à Comarca de Sorriso/MT, via malote 

digital, devendo o advogado do Requerido acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100809 Nr: 300-40.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 300-40.2018 (Id. 100809) Vistos. 1. Recebo a inicial, posto que 

preenchidos os requisitos legais.2. Defiro o pedido de justiça gratuita. 3. 

(...) DECIDO. (...). Nestes termos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

pleiteada, determinando que a requerida SUSPENDA os descontos 

provenientes dos empréstimos nº 932401385, firmado em 07.03.2013, no 

valor de R$ 538,44, parcelado em 58 vezes de R$ 16,81 e nº 538817455 

firmado em 07.03.2014, no valor de R$ 416,40, parcelado em 58 vezes de 

R$ 13,00, realizados junto a aposentadoria do autor, no prazo de 05 

(cinco) dias, até ulterior decisão deste Juízo. Estabeleço a pena diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento da 

presente ordem (artigo 537, do Código de Processo Civil). 4. No tocante a 

inversão do ônus da prova passo a decidir. (...). No caso em apreço, tem 

razão a parte Requerente no tocante ao pleito de inversão do ônus da 

prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois 

além da verossimilhança das alegações, tal inversão é imprescindível, eis 

que não há como a parte autora comprovar os contratos de empréstimos 

são fraudulentos e que os descontos em folha são indevidos.Assim, a 

parte Requerida reúne melhores condições de comprovar tais motivos, em 

detrimento da hipossuficiência da parte autora, razão pela qual determino 

a inversão do ônus da prova, conforme requerido.Há de se esclarecer 

que esta decisão não exime a parte autora de trazer indícios de 

veracidade de suas alegações (art. 373, I do CPC), pois esta regra não se 

confunde com a procedência automática dos pedidos formulados pelo 

autor. 5. (...).

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63519 Nr: 927-08.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdSS, FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte exequente para que 

tome ciência e cumpra as determinações de fls.53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31534 Nr: 1951-18.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DOMINGOS DA SILVA, MARINA MARIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução de sentença movida por Elias Domingos da Silva e 

Marina Maria da Silva em face de Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, consta nos autos certidão sobre decorrência do 

prazo para manifestação (fls. 170).

Os autos vieram-me conclusos.

É o brevíssimo relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38030 Nr: 1638-52.2009.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataíde Fermiano Roberto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Cuida-se de execução de sentença movida por Ataíde Fermiano Roberto 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, consta nos autos certidão sobre decorrência do 

prazo para manifestação (fls. 109).

Os autos vieram-me conclusos.

É o brevíssimo relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68350 Nr: 1091-02.2015.811.0105

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALVEZ MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Gevarcio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B, DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - OAB:20.854 B - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste acerca da carta precatória devolvida (ref. 14).

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34681 Nr: 1099-70.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS-"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS CORREIA - 

OAB:9.289/MT

 Vistos...

 Considerando o teor do Ofício de fl. 232, embora ainda não tenha havido 

comunicação do Juízo de Paranaíta (sequer se sabe se houve 

comunicação), deve-se agilizar o procedimento para “regularizar a prisão”.

 Importante consignar que houve a intimação da sentença, a qual foi 

publicada no DJe 8819/2012.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Precatória ao Juízo de Paranaíta, encaminhando cópia da 

decisão de fls. 214/216, do mandado de fl. 219, do Ofício de fl. 232 e da 

sentença, esta última para que o preso tenha ciência;

2. Tendo em vista o Provimento 001/18/CGJ, APENAS INFORMAR à Sejudh 

acerca do cumprimento do mandado de prisão cumprido, solicitando que 

encaminhe o preso a Aripuanã, já que é onde está o Presídio vinculado ao 

local do fato;

3. CERTIFICAR o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, se 

for o caso;

4. EXPEDIR Guia de Execução Penal (provisória ou definitiva, conforme 

for), REMETENDO o processo para o Juízo de Aripuanã.

 Cumpra-se, servindo o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

isso pela celeridade pretendida.

 Cotriguaçu/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33262 Nr: 1437-78.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY BERNARDES SANTOS SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

 Inicialmente, ressalta-se que não há notícia da intimação do requerido 

para a presente audiência.

Assim, CANCELA-SE a presente audiência.

Por outro lado, DESIGNA-SE nova audiência para o dia 12.03.2018, ás 

13h30min, sublinhando que não há que se falar em depoimento pessoal da 

requerida (representante legal), conforme foi concluído no saneamento.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte requerida, via DJE, para a audiência;

2. Presente neste ato, sai a parte-autora intimada.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32501 Nr: 1203-58.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anezia Campos Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora que os autos 

encontram-se com vista para que tome ciência de seu retorno a este Juízo 

bem como do acórdão, e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

se manifeste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46069 Nr: 538-03.2017.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Por sua Agência de Dom 

Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

Embargada/exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 920, I, do CPC, conforme decisão de ref.34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53359 Nr: 241-59.2018.811.0034
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antònio Carlos Bressanini e outro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Rothbarth, herdeiro de Haroldo 

Rothbarth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arturo Eduardo Poerner 

Broerino - OAB:21.245, Marco Vinicius Von Paraski - OAB:24.475, 

Roger Cristian Wachholz - OAB:19.590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que as guias de diligências para os oficiais de justiça 

poderão ser retiradas e pagas pelo seguinte endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30106 Nr: 784-09.2011.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marciano Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12466/AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Viegas Renaux de 

Andrade - Procurador Federal do Inss - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora que os autos 

encontram-se com vista para que tome ciência de seu retorno a este Juízo 

bem como do acórdão, e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

se manifeste.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-90.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS BERNARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000350-90.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR 

CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 21/02/2018 Hora: 13:00, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 16 de fevereiro de 2018.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70139 Nr: 369-09.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria de Madeiras Cizal Ltda - ME, ZENAIDE 

ELENA FAGANELLO, LUIZ FIORELLO FAGANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de fls. 111 impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para requerer o que lhe for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77010 Nr: 673-66.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joviniano Cedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13.116 OAB MS, Claudinéia Francisco Dias - 

OAB:17.669-MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A/MT

 Certifico que a Apelação apresentada pela parte autora é tempestiva, 

motivo porque impulsiono os autos para intimar a parte requerida para que, 

querendo, apresente as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75435 Nr: 1185-83.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO CONCEIÇÃO, WELITON TEIXEIRA 

VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de fls 35, uma vez que, uma das partes do processo 

não foi intimada, impulsiono os autos para a parte autora para requerer o 

que lhe for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78474 Nr: 127-74.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Philippe Zandarin Villela 

Magalhães - OAB:

 Certifico que nesta data, efetuei o cadastramento do Advogado nomeado, 

de acordo com Decisão de fls 30 do processo..."Vistos, etc "..."

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/05/2018, às 

13h30min.

Nomeio o Dr. Philippe Zandarin Villela Magalhães, regularmente inscrito no 

cadastro de advogados OAB/MT 16.244, para patrocinar o interesse do 

réu.

Intimem-se as partes, seus advogados, o Ministério Público e a testemunha 

indicada pela parte, atentando-se quanto à eventual expedição de cartas 

precatórias, caso alguma delas resida fora desta Comarca, cientificando 

às partes desta expedição.

"..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74471 Nr: 682-62.2015.811.0093

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodotécnica - Indústria de Implementos Rodoviários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TERRA DE SOUZA - 

OAB:RS/68399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Trata-se de Ação Cautelar de Restrição Judicial ajuizada por Rodotécnica 

– Indústria de Implementos Rodoviários Ltda em face de Adonai 

Transportes Ltda, alegando em síntese, ser credora da requerida 
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referente ao contrato de compra e venda de 06 (seis) veículos 

semirreboques, no total de R$639.828,60 (seiscentos e trinta e nove mil, 

oitocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), que seria financiado 

pelo BNDES, objeto da ação nº 885-58.2014.811.0093 (código 72898), em 

que não restou possível a citação da requerida.

Desta forma, requereu a inscrição de restrição judicial dos veículos 

objetos do contrato entre as partes junto ao Detran/MT.

Decisão e fls. 48/49 deferindo a liminar, conforme comprovante de fls. 50.

Expedido Mandado de Citação da requerida, não sendo realizada em razão 

de não localização (fls. 53/v).

Petição de fls. 55, requerendo a busca nos Sistemas Bacenjud e Renajud 

dos endereços da requerida.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Inicialmente cumpre esclarecer que a presente ação cautelar foi distribuída 

por dependência junto à ação de cobrança nº 885-58.2014.811.0093 

(código 72898).

Vale mencionar que referida ação foi julgada extinta sem julgamento de 

mérito tendo em vista que o crédito buscado naqueles autos, restou 

abrangido pelo Plano de Recuperação Judicial homologado judicialmente 

pela 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da ocorrência da 

novação do referido crédito.

Assim, sem mais delongas, tendo em vista que os autos principais foram 

julgados extintos pelo fundamento acima, entendo que também ocorreu 

perda do objeto da presente ação cautelar.

 Sendo assim, tendo em vista que a perda superveniente do objeto da 

presente demanda, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Custas remanescentes pela parte requerente, se houver.

Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de 

citação válida.

Realizo a retirada da restrição judicial dos veículos, conforme extrato em 

anexo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50059 Nr: 810-58.2010.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salustiano de Oliveira Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pneulink Comercio e Importação de Pneus Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIN VILLENEUVE MEDINA 

DE OLIVEIRA - OAB:63036, André Eduardo Bravo - OAB:61516/PR

 Vistos.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede 

a pretensão do credor.

É que, o art. 854 do Novo Código de Processo Civil, possibilita a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Art. 854 - Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 835 e art. 854 do Novo Código de 

Processo Civil, acolho o pedido formulado pelo exequente, para o fim de 

determinar o bloqueio nas contas bancárias do executado, utilizando-se, 

para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os 

autos permanecer no Gabinete do Juiz, até que seja processada a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do 

que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ, devendo ainda, 

não ser a presente decisão disponibilizada pelo DJe sob pena de restar 

infrutífera.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Tendo em vista que o valor localizado (R$0,01) é ínfimo frente ao valor do 

débito (R$24.280,31), realizo de ofício o seu desbloqueio.

DEFIRO o pedido de consulta junto ao Sistema Renajud, que restou 

infrutífera, conforme extrato em anexo.

ASSIM, DEFIRO O pedido de acesso às informações fiscais da executada 

diante do esgotamento dos meios ordinários para localização de bens 

passíveis de expropriação para a satisfação do débito.

Conforme entendimento pacífico da jurisprudência é necessário que se 

lance mão de todos os meios existentes para localização de bens antes 

do acesso ao sigilo fiscal.

Nos termos do art. 477 da CNGC, o presente feito passa a correr em 

segredo de justiça, somente tendo acesso a este as partes e seus 

advogados com procuração nos autos (art. 189, inciso III e §1º do CPC), 

devendo a Secretaria realizar a correta identificação dos autos nos 

termos do art. 347, V da CNGC, bem como a alteração junto ao Sistema 

Apolo.

Diante do resultado da consulta junto à Receita Federal, DETERMINO 

DESDE JÁ, a suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, suspensa a 

prescrição (art. 921, III, §1º CPC).

 Findo referido prazo, não sendo localizados bens passíveis de penhora, 

determino, desde já, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com o início 

da prescrição intercorrente, independentemente de qualquer decisão (art. 

921, §4º, CPC), ressalvando que com a localização de bens do executado, 

os autos deverão ser imediatamente desarquivados.

Após o prazo prescricional, contado a partir do arquivamento, vistas ao 

exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos para análise 

da ocorrência da prescrição.

Intimem-se.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72898 Nr: 885-58.2014.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodotécnica - Indústria de Implementos Rodoviários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TERRA DE SOUZA - 

OAB:RS/68399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Trata-se de Ação de Cobrança com Pedido de Busca e Apreensão 

ajuizada por Rodotécnica – Indústria de Implementos Rodoviários Ltda em 

face de Adonai Transportes Ltda, alegando em síntese, ser credora da 

requerida referente ao contrato de compra e venda de 06 (seis) veículos 

semirreboques, no total de R$639.828,60 (seiscentos e trinta e nove mil, 

oitocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), que seria financiado 

pelo BNDES.

Porém, após a emissão da nota fiscal e entrega dos veículos à requerida, 

houve negativa de financiamento pelo BNDES, sendo que não houve 

pagamento pela requerida.

Assim, requereu o pagamento do débito atualizado, bem como a 

concessão de liminar de busca e apreensão dos veículos.

Decisão e fls. 73/74 indeferindo a liminar.

Expedido Mandado de Citação da requerida, não sendo realizada em razão 

de não localização.

Petição de fls. 100/102, informando que a referida ajuizou pedido de 

recuperação judicial junto à 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, 

requerendo a citação junto a pessoa do administrador judicial.

Petição defls. 109/140-v, em que a parte requerida junta cópias do Plano 

de Recuperação Judicial, Assembléia Geral de Credores, Relação de 

Credores, bem como Sentença proferida pelo Juízo Recuperacional, a qual 

homologou referido Plano.

 É o relatório.

Passo a decidir.

Inicialmente cumpre transcrever a cláusula 7.3 do Plnao de Recuperação 

Judicial, aprovado em sede Assembleia Geral de Credores e homologado 

judicialmente:

 “7.3 . Extinção de Ações . Exceto se previsto de forma diversa neste 

Plano, os Credores não mais poderão, a partir da aprovação do plano (i) 

ajuizar ou prosseguir toda e qualquer ação judicial ou processo de 

qualquer tipo relacionado ou não a qualquer crédito contra as Sociedades 

Integrantes do Grupo ADONAI; (ii) executar qualquer sentença, decisão 

judicial ou sentença arbitral contra as Sociedades Integrantes do Grupo 
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ADONAI; (iii) penhorar quaisquer bens das Sociedades Integrantes do 

Grupo ADONAI para satisfazer seus créditos; (iv) criar, aperfeiçoar ou 

executar qualquer garantia real sobre bens e direitos das Sociedades 

Integrantes do Grupo ADONAI para assegurar o pagamento de seus 

créditos; (v) reclamar qualquer direito de compensação contra qualquer 

crédito devido às Sociedades Integrantes do Grupo ADONAI; e, (vi) 

buscar a satisfação de seus créditos por quaisquer outros meios. Todas 

as ações e execuções individuais em curso contra as Sociedades 

Integrantes do Grupo ADONAI, relativas aos créditos serão extintas, e as 

penhoras e constrições existentes serão liberadas”

Na r. sentença do Juízo Recuperacional, restou assim decidido quanto a 

presente cláusula:

1.3) Também em virtude do controle de legalidade, torno ineficaz o trecho 

que prevê AUTOMÁTICA EXTINÇÃO DE AÇÕES, de modo que com a 

aprovação do plano sejam extintas apenas as ações de cobrança, 

monitórias, execuções judiciais ou outras movida contra as recuperandas, 

não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face 

dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

 Assim, de acordo com a sentença judicial, devem ser extintas as 

demandas em que a recuperanda/requerida figure como devedora, desde 

que não haja a figura de coobrigados, fiadores ou obrigados de recesso, 

posto que a novação realizada quando da homologação do Plano de 

Recuperação Judicial, não atinge os créditos em face dos acima 

mencionados.

Desta forma, verificando-se que o crédito busca na presente demanda 

encontra-se abarcado pelo Plano de Recuperação Judicial, conforme se 

observa das fls. 129, bem como que o referido crédito não se encontra na 

ressalva da acima, não resta outra saída a não ser reconhecer a perda do 

objeto da presenta Ação de Cobrança diante da novação realizada após a 

homologação judicial do Plano de Recuperação Judicial.

Sendo assim, tendo em vista que a perda superveniente do objeto da 

presente demanda, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Custas remanescentes pela parte requerente, se houver.

Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de 

citação válida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72983 Nr: 943-61.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO BERGMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:MT/9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, com relação ao pedido de ressarcimento de diligência, 

INDEFIRO o pleito da Sra. Oficiala de Justiça, em razão da decisão 

proferida pelo STJ em sede de Suspensão de Segurança nº 2899 MT, 

julgada em 14 de julho de 2017 pela Ministra Laurita Vaz.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede 

a pretensão do credor, visto que o executado permaneceu inerte após a 

citação.

É que, o art. 854 do Novo Código de Processo Civil, possibilita a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira.

Ante o exposto, com fundamento no art. 835 e art. 854 do Novo Código de 

Processo Civil, acolho o pedido formulado pelo exequente, para o fim de 

determinar o bloqueio nas contas bancárias do executado, utilizando-se, 

para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os 

autos permanecer no Gabinete do Juiz, até que seja processada a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, devendo 

ainda, não ser a presente decisão disponibilizada pelo DJe sob pena de 

restar infrutífera.

Com a localização de valores e transferência à Conta Única, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Defiro desde já o pedido de penhora via Sistema Renajud, caso não seja 

localizado valores em instituições bancárias, e caso sejam localizados 

veículos, EXPEÇA-SE MANDADO DE PENHORA pelo Sr. Oficial de Justiça, 

com posterior envio dos autos à conclusão para registro.

Caso resultar infrutífero o bloqueio nas contas ora realizado, bem como a 

inscrição de restrição via Renajud, intime-se pessoalmente a parte 

exequente para que indique bens dos devedores passíveis de penhora, 

sob pena de suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, suspensa a 

prescrição (art. 40, LEF).

 Findo referido prazo (01 ano), não sendo localizados bens passíveis de 

penhora, determino, desde já, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, 

com o início da prescrição intercorrente, independentemente de qualquer 

decisão (art. 40, §2º, LEF), ressalvando que com a localização de bens do 

executado, os autos deverão ser imediatamente desarquivados.

Após o prazo prescricional (05 anos), contado a partir do arquivamento, 

vistas ao exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos 

para análise da ocorrência da prescrição.

Cumpra-se.

Comunique-se a Sra. Oficiala de Justiça acerca da decisão referente às 

diligências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44364 Nr: 1201-86.2005.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO REVANIL CALDEIRA, MANOEL CÂNDIDO 

CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMUALDO JOSÉ COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95.

Decido.

Inicialmente verifica-se após a Sentença prolatada às fls. 63/64 e com a 

adjudicação do bem às fls. 100, o feito tramitava acerca do pagamento da 

multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer.

Assim, compulsando os autos denoto que foi determinada intimação da 

parte autora para se manifestar, via DJe e até mesmo a intimação pessoal, 

as quais restaram infrutíferas, conforme certidões de fls. 108 e 113-v.

Dispõe o artigo 485, caput, inciso II e § 1º, do Código de Processo Civil, 

que:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: II – o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O processo não pode ficar, indefinidamente, paralisado, sem que a parte 

interessada promova atos que lhe competem e que dão desenvolvimento 

ao mesmo.

INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ARTIGO 267, III E 

PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CPC/73. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO INCORRETO. O processo, depois de 

instaurado, não pode ficar à mercê da vontade das partes, devendo ser 

dado ao mesmo o devido andamento, cabendo ao Juiz zelar pela rápida e 

eficaz solução da lide, em obediência ao princípio do impulso processual. 

O abandono da causa, pelo Autor, configura-se como uma das hipóteses 

em que é autorizada a extinção do processo, nos precisos termos do 

inciso III, do Artigo 267, do Diploma Processual Civil. Deve a parte manter o 

seu endereço atualizado no processo. Expedido mandado de intimação ao 

autor para que promova o regular andamento do feito e não sendo 

possível a sua intimação por não ser localizado no endereço, impõe-se a 

extinção do processo. (TJ-MG - AC: 10672093967269001 MG, Relator: 

Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2013)

No caso do § 1º do artigo 485 do CPC, para ser cumprida tal determinação, 

deve-se primeiro saber o endereço das partes, eis que é obrigação desta 

manter nos autos seu endereço atualizado. Se o reclamante não foi 

intimado pessoalmente, tal fato deveu-se unicamente à sua própria incúria 
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porque não informou seu novo endereço. A intimação pessoal, prevista na 

sistemática processual, pressupõe a localização da parte. Sem elementos 

que permitam sua realização, não há como possa a parte interessada 

exigi-la, devendo suportar o ônus processual de sua omissão.

Segue entendimento jurisprudencial:

“EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. 

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ABANDONO DO FEITO. ENDEREÇO 

DESATUALIZADO.I - Não há nulidade da sentença quando a 

fundamentação é sucinta, ainda mais, quando suficiente para a conclusão 

exposta no dispositivo. II - Cumpre às partes manterem o endereço 

atualizado nos autos, bem como promover o andamento do processo, sob 

pena de arcarem com os prejuízos advindos da sua inércia. III - Apelação 

conhecida e improvida.” (20040150054918APC, Relatora Des. VERA 

ANDRIGHI, 4ª Turma Cível, julgado em 13/12/2004, DJ 03/03/2005 p. 60).

No caso dos autos, verifica-se que a intimação pessoal do exequente 

para dar prosseguimento ao feito somente não se efetivou em razão de 

sua desídia, já que não foi localizado pelo Sr. Oficial de Justiça no 

endereço que constava dos autos., sendo certificado que o procurador da 

parte autora iria tomar as providências cabíveis, o que não aconteceu

Vale frisar que conforme artigo 19, § 2º da Lei 9099/95 é obrigação da 

parte manter atualizado seu endereço, como forma de demonstrar 

interesse na ação proposta.

§ 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas 

no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao 

local anteriormente indicado, na ausência da comunicação.

Ainda, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95:

 “Art. 51(..)

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de 

prévia intimação pessoal das partes.”

Assim, cumpridas as formalidades legais, até mesmo com a tentativa de 

intimação pessoal da parte, ante a inércia da parte reclamante, no sentido 

de dar prosseguimento ao feito, a extinção sem resolução de mérito é 

medida que se impõe.

 Em consequência, JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação, com fundamento no art. 485, inciso II, § 1º, do Código de 

Processo Civil e art. 51, §1º da Lei 9.099/95, autorizando, caso requeira, o 

desentranhamento dos documentos que instruíram a presente, mediante 

certidão nos autos.

Deixo de condenar o reclamante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76840 Nr: 582-73.2016.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALOISIO LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14810

 Vistos, etc.

Acolho a cota ministerial de fls. 29 e determino a Expedição de Carta 

Precatória para que a Comarca Deprecada designe audiência preliminar 

em conformidade com sua pauta do Juizado Especial, para apresentação 

da proposta de transação penal ofertada.

Deverá a Secretaria se atentar aos endereços informados, na cota de fls. 

29.

Caso retorno sem a devida citação, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 112917 Nr: 443-71.2018.811.0087

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Matupá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiram de Oliveira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Vinicius Oliveira 

Duarte - OAB:19.063-OAB/MT, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 

12.205-A

 Ademais, não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, 

especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, 

ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a 

existência de outro registro criminal em desfavor dele por crime 

idêntico.Assim, diante do todo o exposto, e tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, 

manejado pelo requerente VALDIRAM DE OLIVEIRA BRITO, mantendo a 

decisão que decretou a prisão preventiva, pelas razões e motivos nela 

expostos. Intimem-se.Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82485 Nr: 1819-05.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO BARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS ANTONIO CARDOSO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88504 Nr: 1604-58.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Simon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julmar Cassimiro Neves, Global Serviços de 

Terraplanagem LTDA - EPP, Cameron Campos Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90930 Nr: 2999-85.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cledison Marcos Jonczyk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar quanto ao pedido de 

extinção, uma vez que consta na petição como Requerido "Douglas 

Sackser dos Santos", sendo que o processo tem como referenca tem 

como Requerido "Cledison Marcos Jonczyk".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82194 Nr: 1528-05.2012.811.0087

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY ALVES DA SILVA, E OUTROS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILSON DE OLIVEIRA, ALTAMIRO DIAS 

DE MOURA, Jose Xavier dos Santos, MARIA DOMINGAS VALENTE DOS 

SANTOS, JOSE VITOR PEREIRA, MARIA FERREIRA PEREIRA, ATALIBA 

SOARES DE OLIVEIRA, MARIA ADRIANO DE OLIVEIRA, JAMIR FERNANDO 

JARDIM PRATES, MARLUCE DE FATIMA GONÇALVES JARDIM PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PARO LOPES 

- OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária proposta por Vanderley 

Alves da Silva e outros, em desfavor de Maria Domingas Valente dos 

Santos e outros.

Com a inicial juntou documentos.

Devidamente intimados para emendar a inicial, bem como recolher as 

custas processuais, ante o indeferimento do pedido de assistência 

judiciária gratuita, os requerentes quedaram-se inertes, ajuizando recurso 

em desfavor da decisão.

Às fls. 374/378, consta decisão prolatada pelo E. Tribunal, o qual 

desproveu o recurso, mantendo a decisão que denegou à parte-autora os 

benefícios da gratuidade.

Não obstante, a decisão deste juízo, confirmada pelo Sodalício estadual, 

os requerentes mais uma vez, às fls. 381/382, item 6.b, pugnam pela 

concessão da justiça gratuita.

É o que merece ser relatado. Decido.

Em análise dos autos, constata-se que este juízo determinou que a 

parte-autora recolhesse as custas processuais, no entanto, descontentes 

com a decisão prolatada, os postulantes apresentaram recurso 

gravamental, sendo negado seu provimento.

Desta feita, considerando que o pedido de gratuidade foi anteriormente 

apreciado pelo juízo, igualmente em sede de agravo de instrumento, sem 

que, contudo, nenhum argumento novo fosse juntado aos autos, julgo 

prejudicado o pedido formulado às fls. 381/382, devendo caso irresignado 

recorrer os autores às instâncias superiores.

Assim, considerando o fato que a parte requerente não promoveu ato que 

lhe competia, a extinção deste processo é medida que se impõe, senão 

vejamos o que dispõe o parágrafo único do artigo 321, do CPC:

Art. 321 - parágrafo único: "Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial".

Ante o exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321 c/c art. 290, ambos do CPC e por 

consequência julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.

Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 112766 Nr: 325-95.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da 2º Vara de Peixoto de Azevedo - MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Jose Gomes Cardoso, Deyvison Takeyki Cardoso, Vilma 

Yoshiko Takahashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:21.775/OAB-MT, Defensoria Pública de Peixoto de Azevedo - 

OAB:

 Designo a audiência de inquirição das testemunhas para a data de 21 de 

março de 2018, às 18h30min.

Cientifique-se o Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-75.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CASTORINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28/02/2018, às 16:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-67.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KEILA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28/02/2018, às 17:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-45.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28/02/2018, às 18:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-60.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NETO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28/02/2018, às 18:20 

horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54939 Nr: 303-93.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danila de Moraes Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER ZARDINI DOURADO - 

OAB:7022/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar de 

antecipação de tutela aduzido pela autora na exordial, para isso:1) DEFIRO 

o pedido de Justiça Gratuita exposto na peça inicial, pois diante dos 

argumentos e documentos (comprovação dos gastos extras) constantes 

na peça inicial (fls. 09/19), resto convicto que a parte autora não possui 

condições de prover as custas processuais sem prejuízo do sustento 

próprio e da família, por mais que receba um salário significativo.2) 

DETERMINO a SUSPENSÃO IMEDIATA, até o término da presente ação, 
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dos descontos no holerite da autora DANILA DE MORAES DOURADO, do 

valor de R$ 427,61 (quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e um 

reais), relacionado ao Contrato de Crédito Pessoal com Consignação em 

Folha de Pagamento firmado com BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, ora 

requerido, de nº 463739299 ou 0139820079501200463739299. 3) 

OFICIEM-SE com urgência o Departamento de Pagamento do Servidor do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e a SERPRO (empresa que 

administra a margem dos servidores do TJMT) para que tenha ciência da 

presente decisão e se abstenham de inserir mais descontos no HOLERITE 

DA AUTORA DANILA DE MORAES DOURADO, do valor de R$ 427,61 

(quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e um reais), relacionado ao 

Contrato de Crédito Pessoal com Consignação em Folha de Pagamento 

firmado com BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, ora requerido, de nº 

463739299 ou 0139820079501200463739299.4) OFICIE-SE com urgência 

a 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA 

DE SÃO PAULO em que tramita o processo de falência do requerido 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A de n. 1071548-40.2015, para que tenha 

ciência da presente ação e decisão.5) CONCEDO o pedido de inversão do 

ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor o qual 

estabelece no seu art. 6º, VIII que o Juízo deve facilitar a defesa dos 

direitos do consumidor devido a sua hipossuficiência técnica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54857 Nr: 271-88.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Souza de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Alves Arcoverde - 

OAB:6761/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos liminares de 

antecipação de tutela aduzidos pelo autor JOSÉ SOUZA DE MORAES, para 

isso:1) Primeiramente, DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita em benefício do 

autor, visto que ele é pobre nos termos da Lei 1060/50, conforme 

documentos anexos a petição inicial.2) DETERMINO que, até o término da 

presente ação, o DETRAN-MT, ora requerido, e os demais órgãos públicos 

estatais, SUSPENDAM A EXIGIBILIDADE dos créditos tributários existentes 

em relação ao veiculo marca modelo FIAT/UNO ELETRONIC, Ano 1993, Cor 

Vermelha, Placas JYW5117, Chassi 9BD146000P5031580, Renavam 

126043027, de propriedade do autor, gerados após o dia do sinistro, ou 

seja, a data de 19/03/2002.3) DETERMINO, ainda que, a parte requerida 

DETRAN-MT, se ABSTENHA de promover qualquer lançamento de débitos 

relativos a taxas, impostos e multas sobre o referido veículo.4) Por fim, 

DETERMINO, que a inobservância da presente decisão importará na 

aplicação de MULTA ÚNICA a qual fixo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais).5) OFICIE-SE a Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso 

(SEFAZ-MT) para que tenha ciência da presente decisão e cumpra-se 

integralmente os mencionados dispositivos.6) DEIXO de designar audiência 

de conciliação neste processo, pois trata-se de ação que envolve 

interesse público, situação que não admite autocomposição, nos termos 

do artigo 334, §4º, II do NCPC.7) Assim, CITE-SE o requerido para, o 

imediato CUMPRIMENTO DOS PEDIDOS LIMINARES deferidos, bem como 

para que, caso queira, APRESENTE A CONTESTAÇÃO na presente ação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, consignadas as advertências do artigo 

344 do Novo Código de Processo Civil.8) Após, caso seja oferecida a 

referida contestação, INTIME-SE a parte autora para apresentar a sua 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.9) Por fim, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.Intimem-se e 

cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 15 de fevereiro de 

2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38968 Nr: 1412-50.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Alipio 

Nogueira Costa Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT, Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - 

OAB:rua tenete

 Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE o 

pedido principal constante na petição inicial, por consequência EXTINGO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I 

do NCPC.1) Nesse sentido, CONFIRMO a tutela antecipada concedida 

liminarmente às fls. 45/47, para determinar que o Município de Guiratinga – 

MT e o Estado Mato Grosso a disponibilização do medicamento 

GALVUSMET e PIOTAZ, em favor do paciente ALÍPIO NOGUEIRA DA 

COSTA LOPES, consignando que a interrupção do fornecimento do 

referido medicamento somente poderá cessar após a devida orientação 

médica, haja vista o caráter contínuo no uso do remédio.Sem custas e 

honorários.Expeça-se o necessário. Às providências. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Após, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 15 

de Fevereiro de 2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43858 Nr: 1594-02.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Fernandes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 1594-02.2016.811.0036

Código: 43858

Ação Criminal

Decisão.

Vistos, etc.

Examinando as razões contidas no recurso apresentado às fls. 452/478, 

e, reapreciando a questão decidida, concluo que deve ser mantida a 

decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

 REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens, para que o referido recurso possa ser 

apreciado.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 15 de Fevereiro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49937 Nr: 1995-64.2017.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurivania Carvalho de França Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldiney da Luz Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sergio Martins Ribeiro - 

OAB:14310-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA DOS SANTOS 

LOPES - OAB:18468, Wilmary dos Santos Vilela - OAB:20662/MT

 Autos n° 1995-64.2017.811.0036 (49937)

Ação de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

CIENTE da Decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 

1009436-90.2017.8.11.0000, em que figura como agravante WALDINEY 

DA LUZ MOREIRA, em que o Douto Desembargador Relator conheceu do 

recurso e deu parcial provimento para fixar a pensão alimentícia levando 

em conta a capacidade econômica do agravante, fixando-a em 60% do 

salário mínimo.

1) Assim, CUMPRA-SE a decisão proferida no referido agravo OFICIANDO 
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a agência dos correios de Rondonópolis-MT, empregadora do Réu, para 

que sejam realizados os descontos na forma correta, tal seja, 60% do 

valor do salário mínimo.

2) MANTENHO a audiência outrora aprazada para o dia 05/04/2018 às 

13:30hs(MT).

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 30 de Janeiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54447 Nr: 111-63.2018.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Maria Soares Orione

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rita Campos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 56/2007, 

impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para imprensa via DJE 

para intimação da inventariante através de seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, comparecer nesta secretaria, a fim de assinar o Termo 

de Compromisso de Inventariante.

Guiratinga - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30118 Nr: 1209-30.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Nunes de Souza (Arroz Tio Jorge ), 

Eraldo Pacheco Votto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em consulta ao site TJMT, constatei que a carta 

precatória com finalidade de citar as partes devedoras de fls.87, foi 

distribuída na primeira vara cível sob o n 11649-47.2017.811.0013 e 

Código 157589.

 Guiratinga - MT, 11 de dezembro de 2017.

Oficial Escrevente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38947 Nr: 1407-28.2015.811.0036

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eudes Moraes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio Pires de Souza, Maria 

Auxiliadora Pires de Souza, Consuelo Pires de Souza Machado Gomes, 

Mônica Pires de Souza Venturato Monteiro, Ivana Pires de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT, Marco Antônio Pires de Souza - 

OAB:5170/O-MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1407-28.2015.811.0036 – CI 38947

ESPÉCIE: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Eudes Moraes de Souza

REQUERIDOS: Marco Antônio Pires de Souza, Maria Auxiliadora Pires de 

Souza e Consuelo Pires de Souza Machado Gomes, Mônica Pires de 

Souza Venturato Monteiro e Ivana Pires de Souza

CITANDO: IVANA PIRES DE SOUZA Filiação:, brasileira - Endereço: Lugar 

incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/11/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 70.000,00

 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO A REQUERIDA IVANA PIRES DE 

SOUZA, acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito e com a petição inicial 

abaixo resumida, para no prazo de 30 (trinta) dias, e as demais 

advertências previstas em lei, para que, querendo e, no prazo legal, 

ofereça sua contestação a presente Ação. RESUMO DA INICIAL: As 

partes acima qualificadas na data de 07 de fevereiro de 2014. Realizaram 

negócio jurídico, de Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel, 

de propriedade dos Requeridos, nos termos do instrumento particular 

anexo. No instrumento estabeleceu-se na cláusula primeira a venda do 

imóvel descrito como duas frações dos lotes n° 11 e 12, quadra M, com 

15,00 metros de frente, por 38,00 metros de lado, tudo conforme consta 

da Matrícula n° 6.799, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Guiratinga. Na cláusula segunda pactuou-se o preço de R$ 70.000,00, que 

foram pagos no ato, em moeda corrente. Na cláusula terceira as partes 

pactuaram a entrega da posse do imóvel para a data de 31 de agosto de 

2015. O que mesmo após várias tentativas amistosas para resolver a 

entrega, os requeridos não entregam o imóvel, muito menos realizam a 

obrigação de escriturar o imóvel. As partes conforme constam das cópias 

da matrícula n° 6.799 e da cláusula quinta do instrumento particular, 

pactuaram averbar o referido contrato na margem da matrícula. Em razão 

dos requeridos não efetivarem a escrituração do imóvel, nem mesmo o 

entregaram a posse de forma livre e desembaraçada, se propõe a 

presente. DOS PEDIDOS Pelo exposto, REQUER: I - Seja liminarmente 

concedida a ordem de despejo dos requeridos, determinando que o 

requerente como proprietário do imóvel tome posse de seu bem; II – 

Alternativamente, fixe caso não concedida a liminar de despejo o valor de 

R$ 1.000,00, a título de aluguel, sob pena de enriquecimento ilícito por 

parte dos requeridos, que alienaram o imóvel, prometeram a entrega na 

data de 31 de agosto de 2015 e não cumpriram; III – NO MÉRITO, sejam os 

Requeridos citadas, via correio, para, querendo, responderem aos termos 

da presente ação, sob pena de revelia e confissão, nos termos do art. 275 

do CPC, alínea g, e art. 15 e 16 do Decreto Lei 58/1937; IV - Sejam, após, 

acolhidos os pedidos, em seus termos, e tornada definitiva a concessão 

liminar, julgando PROCEDENTE a presente ação para o fim de constituir a 

propriedade do imóvel objeto da presente ação ao requerente, 

determinando que os requeridos façam a escrituração publicação, ou seja 

determinada por V. Exa, assim como determinando o despejo dos 

requeridos para entregarem a posse do imóvel livre e desembaraçadas; V 

- Sejam os Requeridos condenados nas custas processuais e honorários 

advocatícios; DAS PROVAS Provará o alegado por todos os meios de 

provas em direito admitidos, especialmente prova documental, 

testemunhal, pericial, medidas incidentais e outras que se fizerem 

necessário, sem exceção de nenhuma. DO VALOR DA CAUSA Dá-se à 

causa o valor de R$ 70.000,00. Nestes termos pede deferimento 

Primavera do Leste, 09 de novembro de 2015. Alfredo de Oliveira Woyda 

Advogado – OAB/MT 7.719-B DESPACHO: DEFIRO o pedido da parte 

autora (fl. 120). Nesse sentido, DECLARO citada a requerida MARIA 

AUXILIADORA PIRES DE SOUZA, considerando que a mesma já foi 

devidamente citada por Correio na data de 27/01/2016, conforme Ar. 

Juntado Ref: 22, além disso, já manifestou nos autos. Em relação à 

requerida IVANA PIRES DE SOUZA, imperiosa a sua citação por Edital, 

pois, compulsando os autos, observa-se que este Juízo tentou cita-la 

pessoalmente, porém não obteve êxito. Assim, conclui-se que a requerida 

encontra-se em lugar ignorado ou incerto, pois nem mesmo seus irmãos 

biológicos sabem informar o endereço de sua residência. 1) Dessa forma, 

CITE-SE POR EDITAL a requerida IVANA PIRES DE SOUZA, por se 

encontrar em endereço incerto e não sabido (art. 256, II e §3º do NCPC), 

com o prazo de 30 (trinta) dias, e as demais advertências previstas em lei, 

para que, querendo e, no prazo legal, ofereça sua contestação a presente 

Ação. 2) CASO O REFERIDO PRAZO TRANSCORRER “IN ALBIS”, 

mantendo-se o requerido inerte, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública 

desta Comarca como CURADORA ESPECIAL da requerida. Devendo a 
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secretaria, nesse caso, ABRIR vista dos autos a Defensoria Pública 

nomeada para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 3) 

Após, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Guiratinga/MT, 21/09/2017. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito Eu, 

Eliomária Duarte Carvalho., digitei.

 Guiratinga - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49311 Nr: 1721-03.2017.811.0036

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, Município 

de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE o 

pedido principal constante na petição inicial, por consequência EXTINGO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I 

do NCPC.1) Nesse sentido, CONFIRMO a tutela antecipada concedida 

liminarmente às fls. 57/58, para determinar a internação compulsória, em 

favor do paciente LAIO FERNANDO MENDES CALIXTO, consignando que a 

interrupção do fornecimento do referido tratamento em clinica 

especializada somente poderá cessar após a devida orientação médica, 

haja vista o caráter contínuo do tratamento em clinica especializada até a 

recuperação do paciente.Sem custas e honorários.Expeça-se o 

necessário. Às providências. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após, 

nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 16 de Fevereiro de 

2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39186 Nr: 1484-37.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Antonio Pires da Cunha, Clarice Terezinha 

Dallabrida, Doracy Borges da Costa, Josiane Rodrigues Dourado Correia, 

Laura da Silva, Lucineide Ferreira de Souza Magalhães, Lucineia Lopes 

Guimarães, Luciana Ferreira Carbonato, Juliana da Silva Alves, Laura 

Angélica da Silva Baldoíno, Lucineide Rosa dos Santos, Neurimar Correia 

Pires Neves, Zileide Cardoso de Souza Gabriel, João Antônio Pereira, 

Viviane Soares Santana, Vanda Cardoso Lima, Valdirene Pereira Galvão 

Martins, Rosely Elena Gratsch Schmidt, Ruth Luiza dos Reis Machado, 

Terezinha Ribeiro de Moraes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Guimarães de Souza - 

OAB:19554-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da petição e documentos juntados na Ref. 57.

Guiratinga - MT, 16 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86257 Nr: 2469-49.2017.811.0096

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Caetano da Silva, LUIZ RICARDO DA 

MATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 (...) Assim, ante a não alteração da situação fático-jurídica, inexistem 

razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 

316 do CPP.Por todo o exposto e tudo mais que dos autos consta, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por 

Gleison Caetano da Silva e Luiz Ricardo da Matta, mantendo a decisão que 

a decretou, pelas razões e motivos nela expostos. RECEBO a denúncia, 

nos termos que foi posta em Juízo, vez que estão presentes os requisitos 

do artigo 41 do Código de Processo penal.Nos termos do artigo 56 da Lei 

nº 11.343/06 DESIGNO solenidade para 16/03/2018 Às 09h00min, 

DETERMINANDO a intimação da defesa, das testemunhas arrolados e do 

órgão ministerial para comparecimento. Depreque-se a oitiva das 

testemunhas, se necessário, fixando prazo para o cumprimento, 

consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da CNGC. Com o 

fito de evitar que os autos venham conclusos na data da solenidade sem o 

cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO que a Secretaria 

de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.REQUISETE-SE a Penitenciária 

Oswaldo Florentino Leite de Sinop/MT (Presídio Ferrugem) o 

recambiamento dos presos para participarem da audiência de instrução e 

julgamento. Proceda-se à intimação dos acusados e seu defensor. Ciência 

ao Ministério Público.Às providências.Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 

2017.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito Designado

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33810 Nr: 788-62.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivaldo Galvão de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edival Joaquim de Alencar - 

OAB:4919-MS

 Vistos etc.

Da análise dos autos, vejo que o (s) advogado (s) do réu, foi intimado via 

DJE, para apresentar as alegações finais, mas não atendeu o chamado 

judicial e deixou transcorrer “in albis” o prazo sem a devida manifestação, 

conforme certidão de fls. 179.

Sendo assim, intime-se novamente o (s) advogado (s), via DJE, para que, 

no prazo legal, apresente as alegações finais.

 Havendo decurso de prazo sem a devida manifestação, intime-se o 

acusado para que constitua novo advogado para patrocinar a sua defesa 

ou para que informe a sua impossibilidade financeira para contratar novo 

causídico.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55049 Nr: 166-41.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Vieira Crispim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por Josefa 

Vieira Crispim Ribeiro em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, todos devidamente qualificados.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 
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da Lei n. 1.060/50.

Nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNE-SE audiência de conciliação de 

acordo com a pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca, devendo as 

partes comparecerem acompanhadas de seus procuradores devidamente 

constituído.

 Cite-se o requerido, para que compareça a audiência e oferecer 

contestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação acima designada, quando qualquer das partes requererem a 

sua realização.

 Intime-se a autora, por meio de seu procurador constituído, para 

comparecer ao ato designado.

Havendo expresso desinteresse do (a) autor (a) na realização do ato, 

independente de nova conclusão, cite-se o requerido, na forma acima 

determinada, e em havendo o desinteresse do réu na realização da 

audiência de conciliação, este deverá requerer o cancelamento da 

audiência ora designada por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), 

caso em que, a partir do protocolo da referida petição, iniciará o prazo 

para oferecimento da contestação (artigo 335, II, do CPC).

Apresentada a peça contestatória, intime-se a parte autora para 

impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 49672 Nr: 1409-54.2017.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Rubio Sartori, PEDRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça (Ref.: 28.).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 54247 Nr: 4105-63.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Osmar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por José 

Osmar de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

todos devidamente qualificados.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

da Lei n. 1.060/50.

Nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNE-SE audiência de conciliação de 

acordo com a pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca, devendo as 

partes comparecerem acompanhadas de seus procuradores devidamente 

constituído.

 Cite-se o requerido, para que compareça a audiência e oferecer 

contestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação acima designada, quando qualquer das partes requererem a 

sua realização.

 Intime-se a autora, por meio de seu procurador constituído, para 

comparecer ao ato designado.

Havendo expresso desinteresse do requerido na realização do ato, este 

deverá requerer o cancelamento da audiência ora designada por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), caso em que, a partir do protocolo da 

referida petição, iniciará o prazo para oferecimento da contestação (artigo 

335, II, do CPC).

Apresentada a peça contestatória, intime-se a parte autora para 

impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 54260 Nr: 4120-32.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercedes Marques Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Pensão por Morte ajuizada por Mercedes Marques 

Pinheiro em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, todos 

devidamente qualificados.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

da Lei n. 1.060/50.

Nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNE-SE audiência de conciliação de 

acordo com a pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus procuradores devidamente 

constituídos.

 Cite-se o requerido, para que compareça a audiência e oferecer 

contestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação acima designada, quando qualquer das partes requererem a 

sua realização.

 Intime-se a parte autora, por meio de seu procurador constituído, para 

comparecer ao ato designado.

As partes deverão ser advertidas de que o não comparecimento 

injustificado na audiência designada, será considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça, com aplicação da sanção prevista no § 8º, do artigo 

334, do CPC, cujo valor será revertido em favor do Estado ou da União.

Havendo expresso desinteresse do (a) autor (a) na realização do ato, 

independente de nova conclusão, cite-se o requerido, na forma acima 

determinada, e em havendo o desinteresse do réu na realização da 

audiência de conciliação, este deverá requerer o cancelamento da 

audiência ora designada por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), 

caso em que, a partir do protocolo da referida petição, iniciará o prazo 

para oferecimento da contestação (artigo 335, II, do CPC).

Apresentada a peça contestatória, intime-se a parte autora para 

impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55360 Nr: 334-43.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Rocha, EDSON CARLOS DOS 

SANTOS, ALAIR BICALHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Cite(m)-se o (s) executado (s) para os atos desta ação, a fim de que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, nos moldes dos 

artigos 829 e seguintes do Código de Processo Civil.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

dívida (art. 827 do CPC), consignando-se que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (artigo 827, § 1º, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora dos bens indicados pelo exequente, efetuando-se a sua 

avaliação, com a lavratura do respectivo auto, intimando-se os 

executados dos atos praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se 

tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora do (s) executado 

(s), intime-se o exequente para que indique bens certos e determinados 

do executado passíveis de penhora.

Indefiro, por ora, o permissivo previsto no artigo 212, § 2º, do Código de 
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Processo Civil.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 11038 Nr: 538-05.2009.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Oliveira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que nesses casos geralmente a parte autora é pessoa 

idosa, que muitas vezes falece ou é interditada antes mesmo do fim do 

processo, seja de conhecimento, seja de execução, sendo que muitas 

vezes tais fatos não são comunicados pela família da parte autora ao juízo 

da causa nem ao advogado do requerente;

Considerando que o Código Civil estabelece em seu artigo 682 que: 

“Cessa o mandato: [...] II - pela morte ou interdição de uma das partes; e;

Considerando ainda que a CGJ-MT ao decidir o Pedido de Providências nº. 

225/2016 entendeu que, no caso concreto destes autos, a procuração 

conferida ao advogado da parte autora é suficiente para que receber 

valores referentes aos créditos previdenciários de seu cliente, mediante 

alvará, mas que ao mesmo tempo deixou consignado que: “Imperioso 

anotar que o Magistrado, ao verificar ou presumir a ocorrência de 

irregularidades quanto à atuação do advogado, deverá adotar as medidas 

cabíveis para resguardar os direitos da parte, a exemplo, exigir 

procuração atualizada com firma reconhecida, comunicar a OAB, entre 

outras que julgar necessárias...”;

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via D.J.E., para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, traga aos autos instrumento procuratório 

devidamente atualizado e com firma, reconhecida em cartório, do (a) autor 

(a), de seu representante legal (curatela), do (s) herdeiro (s) ou 

inventariante daquele (a), se for o caso, sob pena de extinção do feito, na 

forma do artigo 485, III e IV, do CPC.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31593 Nr: 162-77.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano dos Santos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal na qual se imputa ao denunciado ADRIANO DOS 

SANTOS SOARES a prática do crime tipificado no art. 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro.

O MP pugnou pela revogação da suspensão condicional do processo, 

tendo em vista que não foi possível intimar Adriano, pois ele não foi 

encontrado (fls. 161/162).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

“in casu” entendo que se faz necessário primeiramente esgotar todos os 

meios a fim de localizar o réu.

Sendo assim, procedo nesta data consulta de endereço via BACENJUD, 

uma vez que consta nos autos o número do CPF do acusado Adriano dos 

Santos Soares (CPF 007.393.981-13).

 Aguarde-se 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de resultado positivo 

expeça-se o necessário para o cumprimento do ato processual faltante 

(intimação).

Sendo negativa a pesquisa, permaneçam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34124 Nr: 999-98.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurides Teixeira de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva 

Becker - OAB:17905/mt, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - 

OAB:19.363, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14.885/MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, vejo que o (s) advogado (s) do réu, foi intimado via 

DJE, para apresentar as alegações finais, mas não atendeu o chamado 

judicial e deixou transcorrer “in albis” o prazo sem a devida manifestação, 

conforme certidão de fls. 273.

Sendo assim, intime-se novamente o (s) advogado (s), via DJE, para que, 

no prazo legal, apresente as alegações finais.

 Havendo decurso de prazo sem a devida manifestação, intime-se o 

acusado para que constitua novo advogado para patrocinar a sua defesa 

ou para que informe a sua impossibilidade financeira para contratar novo 

causídico.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41789 Nr: 2270-11.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/ A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15696/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.254-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto aos embargos de declaração (fls. 73/76), conforme 

dispõe o artigo 1023, § 2°, do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48726 Nr: 981-72.2017.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L R O da Rosa Comércio - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte embargada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto aos embargos de declaração (fls. 479/481), 

conforme dispõe o artigo 1023, § 2°, do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 54645 Nr: 4511-84.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ GARCIA GALERIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por Maria 

José Garcia Galeriani em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, todos devidamente qualificados.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.
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Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

da Lei n. 1.060/50.

Nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNE-SE audiência de conciliação de 

acordo com a pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca, devendo as 

partes comparecerem acompanhadas de seus procuradores devidamente 

constituído.

 Cite-se o requerido, para que compareça a audiência e oferecer 

contestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação acima designada, quando qualquer das partes requererem a 

sua realização.

 Intime-se a autora, por meio de seu procurador constituído, para 

comparecer ao ato designado.

Havendo expresso desinteresse do requerido na realização do ato, este 

deverá requerer o cancelamento da audiência ora designada por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), caso em que, a partir do protocolo da 

referida petição, iniciará o prazo para oferecimento da contestação (artigo 

335, II, do CPC).

Apresentada a peça contestatória, intime-se a parte autora para 

impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 54951 Nr: 115-30.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Fernandes da Silva Alves, 

ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA 

JESUS - OAB:10071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Cite(m)-se o (s) executado (s) para os atos desta ação, a fim de que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, nos moldes dos 

artigos 829 e seguintes do Código de Processo Civil.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

dívida (art. 827 do CPC), consignando-se que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (artigo 827, § 1º, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora dos bens indicados pelo exequente, efetuando-se a sua 

avaliação, com a lavratura do respectivo auto, intimando-se os 

executados dos atos praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se 

tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora do (s) executado 

(s), intime-se o exequente para que indique bens certos e determinados 

do executado passíveis de penhora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55295 Nr: 295-46.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesário Lins, Clebisley de Oliveira Lins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Cite(m)-se o (s) executado (s) para os atos desta ação, a fim de que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, nos moldes dos 

artigos 829 e seguintes do Código de Processo Civil.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

dívida (art. 827 do CPC), consignando-se que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (artigo 827, § 1º, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora dos bens indicados pelo exequente, efetuando-se a sua 

avaliação, com a lavratura do respectivo auto, intimando-se os 

executados dos atos praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se 

tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora do (s) executado 

(s), intime-se o exequente para que indique bens certos e determinados 

do executado passíveis de penhora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 7120 Nr: 929-62.2006.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildebrando Teixeira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O, FABIO BATISTA RODRIGUES - OAB:18453

 Vistos etc.

Intime-se o advogado constituído do réu, para que, no prazo legal, 

apresente resposta à acusação.

Cumpra-se com eficiência necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 42107 Nr: 2396-61.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ramiew Carvalho Souza 

- OAB:19239B/MT, LAYANE INACIO PARREIRA - OAB:20241/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que as razões recursais, bem como as contrarrazões já 

foram apresentadas pelas partes, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do 

CPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciação 

do recurso interposto pela parte autora, com as nossas homenagens de 

estilo.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50355 Nr: 1744-73.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemir Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO & SOUZA LTDA-ME , RETÍFICA 

RONDONÓPOLIS LTDA-ME, MECANICA DIESEL HS, Avelino da Silva 

Palhano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER AMANCIO DE BARROS - 

OAB:15181

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto aos embargos de declaração (fls.82/87), conforme 

dispõe o artigo 1023, § 2°, do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48087 Nr: 512-26.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Myller Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24064/O

 INTIMAÇÃO do Réu, na pessoa de seu advogado constituído (ref. 140), 

de que foi designado o dia 21 de fevereiro de 2018, às 13h00, para 
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proceder ao interrogatório do réu.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39240 Nr: 262-64.2016.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferraz da Costa, Maria do Pilar Marciana 

Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ney Dias de Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista a constrição levada a efeito nos autos via Sistema 

RENAJUD, seja a parte exequente intimada para que indique a localização 

do bem, a fim de possibilitar a conclusão da penhora.

Jauru, 15 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43133 Nr: 395-72.2017.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alda Garcia de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 15 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14100 Nr: 1112-31.2010.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Egues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista o teor do acordão de fls. 125, que anulou a sentença e 

determinou o retorno dos autos à este Juízo para realização de nova 

perícia, acolho o pedido de fls. 149, e consequentemente, 

DESTITUO/SUBSTITUO a perita outrora nomeada (por não mais exercer 

suas atividades nesta Comarca), do encargo atribuído nestes autos, e 

consequentemente, para a realização da pericia médica, NOMEIO o Dr. 

VENER FERREIRA PASSOS, médico, inscrito no CRM/MT nº 5304, com 

endereço profissional à Rua Marechal Deodoro, nº 605, Centro, Jauru/MT, 

telefone (65) 9-9951-4142, quem, para o desempenho de sua função, 

poderá valer de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, 

obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da 

parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo 

com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – CPC, art. 473, § 3º, 

do CPC.

 Ademais, fixo de imediato (art. 465, do CPC), o prazo de 30 (trinta) dias, 

contados após a realização do exame/vistoria/avaliação, para a 

entrega/apresentação do laudo em cartório (art. 477, caput, CPC), que 

poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade de 

apresentação do laudo dentro desse (art. 476, do CPC).

Por tratar-se de parte BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA judiciária gratuita 

(art. 98, do CPC), e âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – 

CRFB/88, art. 109, § 3º -, esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal e nos termos das Resoluções do CNJ 

n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 

200/2012 e n. 305/2014, que preveem a sua efetivação/ocorrência após o 

término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo e, 

havendo solicitação/pedido de complementação ou esclarecimento, depois 

de sua satisfatória realização, podendo haver o adiantamento de 30% 

(trinta por cento) da verba honorária arbitrada se o perito, 

comprovadamente, necessitar de valores para satisfação antecipada 

decorrente do encargo assumido, Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, 

caput e § 2º, que dispõe sobre o Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF) e dá outras providências.

Face a nomeação do expert, e diante da necessidade de atender aos 

limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014 – CJF, em 

conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 e 

232/2016, atendendo-se a complexidade do trabalho, o grau de zelo e de 

especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a 

prestação dos serviços, bem como a dificuldade de encontrar médicos 

peritos na região para a realização da prova técnica necessária ao 

processo, questão peculiar, fixo/arbitro os honorários periciais em R$ 

550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a serem suportados pela Justiça 

Federal.

Diante disso, DETERMINO que:

a) INTIME-SE o perito, com as advertências legais (art. 156, § 5º, art. 157, 

do CPC), para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido, do 

fato de que, ACEITANDO-O, deverá servir escrupulosamente e 

independentemente de termo de compromisso, assegurando aos 

assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e 

dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos 

autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, do CPC), 

assim como a fim de que apresente contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais 

(art. 465, § 2º, III), agende data, hora e local para realização do exame 

médico, fornecendo ao juízo tais informações no prazo de 05 (cinco) dias, 

a contar da ciência da nomeação (art. 465, § 2º, do CPC). Advirto que a 

data a ser designada para realização da perícia deverá ser de no mínimo 

30 (trinta) dias de antecedência, a fim de possibilitar a intimação das 

partes.
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b) INTIME-SE as partes, através dos seus advogados constituídos nos 

autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição 

do perito, se for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem 

quesitos (art. 465, § 1º, I, II e III, do CPC), dando ciência à parte adversa 

quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas, da possibilidade 

das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, 

que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento (art. 469, do CPC).

 c) Apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao 

perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele 

ser necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, 

caso físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual;

d) Estabelecido e informado pelo perito a data, hora e local para a 

realização da perícia médica, INTIME/CIENTIFIQUE as partes, através dos 

seus advogados constituídos nos autos, para ciência (art. 474, caput, do 

CPC),  e  e fe t ivo  comparec imento  daque le  que será 

examinado/vistoriado/avaliado, devendo estar munido de documentos 

pessoais, dos prontuários e laudos médicos atualizados para análise do 

perito;

e) Caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para apresentarem, no 

prazo comum de quinze (15) dias, seus pareceres.

f) O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a 

análise técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, 

resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como em 

linguagem simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como, 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC).

g) Com o laudo pericial nos autos, VISTA ÀS PARTES para se 

manifestarem sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, do 

CPC), consignando-se que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o laudo.

h) Com a manifestação das partes, ou decorrido o prazo in albis para 

tanto, REQUISITE-SE o pagamento dos honorários periciais através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014.

Por fim, com o integral cumprimento das determinações acima 

mencionadas, ou sendo necessário decidir de maneira diversa, 

promova-se a conclusão dos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35544 Nr: 380-74.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arquimedes Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B

 Diante do exposto, acolho manifestação ministerial, e com fundamento no 

art. 82 do Código Penal, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando 

ARQUIMEDES APARECIDO DOS SANTOS, em relação a presente guia de 

execução penal. INTIME-SE da sentença, o Defensor do sentenciado e o 

Ministério Público (§ 7º, do art. 980, da CNGC). Certificado o trânsito em 

julgado, proceda-se as comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação – INI, ao Tribunal Regional Eleitoral, e ao Cartório Distribuidor, 

nos termos do §2º, do art. 982, da CNGC.Atendido o necessário e 

observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado – CNGC, art. 1.697 -, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 26 de janeiro 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44671 Nr: 1275-64.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Novanis Animal LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Carbo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE SCHRANK 

- OAB:378112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 15 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46676 Nr: 35-06.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 15 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14724 Nr: 537-86.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elidia Aparecida de Toledo Loureda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO
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ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas, a fim de que se manifestem nos autos, haja 

vista o teor da certidão retro.

Jauru, 15 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40125 Nr: 544-05.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA FERREIRA DE 

MATOS - OAB:15500/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 15 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41533 Nr: 1258-62.2016.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ALVES FERREIRA - 

OAB:7092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 15 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43130 Nr: 394-87.2017.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldir Luiz Garcia de Moura, Katya Regina Novak de 

Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 15 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45952 Nr: 1985-84.2017.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NOROESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESMAR SILVA DA CUNHA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 15 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46328 Nr: 2194-53.2017.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almeida Alimentos Ltda., Durval Alves de 

Almeida, MARIA DE LOURDES DELBEM ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 15 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32688 Nr: 5-10.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton de Souza Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas a se manifestar nos autos, haja vista o teor 

da certidão retro.

Jauru, 16 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40870 Nr: 851-56.2016.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RAFAEL NEVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 16 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40905 Nr: 3252-88.2017.811.0048

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECN, JFNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYWMY EDWARDA ARAÚJO 

SILVA - OAB:23677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido contido em cota ministerial de Ref: 15, Assim, oficie-se a 

Caixa Econômica Federal, para que informe a existência de valores a 

serem resgatados, em nome do de cujus FAGNER JHONATTAN VIEIRA DE 

ARRUDA, CPF: 020.672.011-40, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, decorrido o prazo supramencionado com ou sem resposta, dê 

vistas ao Ministério Público para manifestação.

3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 15 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41265 Nr: 131-18.2018.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYS FABIANE APARECIDA HERCULANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES, RONI MENEZES, 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, GILSON KRAYCZY - OAB:22754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4.1. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 561 e seguintes, do Código 

de Processo Civil e artigos 1.210 e seguintes do Código Civil, DEFIRO A 

LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE formulada por Thays Fabiane 

Aparecida, para DETERMINAR a reintegração da parte autora na posse 

dos bem(ns) descrito(s) na inicial, fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, para que os requeridos desocupem a área invadida, decorrido o 
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prazo indicado autorizo desde já a requisição de reforço policial, caso 

necessário.4.2. Cite(m)-se a(s) parte(s) requerida(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar(em) resposta, consignando-se no mandado que 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (artigo 344 do 

N C P C ) . 4 . 3 .  I n t i m e m - s e .  E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 15 de fevereiro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 3930 Nr: 246-93.2005.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMÉRICO NERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, Fabio Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de abrir vistas a parte 

autora, para juntar aos autos os dados bancários para expedição do 

alvará judicial valor vinculado na conta única (SISCONDJ-)no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30579 Nr: 545-84.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO EVANGELISTA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROMULO EVANGELISTA DE FREITAS, 

Filiação: Jairo Evangelista de Oliveira e Ronilda Evangelista de Freitas, data 

de nascimento: 09/10/1971, brasileiro(a), natural de Bom Jesus da 

Lapa-BA. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: FICA o réu RÔMULO EVANGELISTA DE FREITAS, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, devidamente INTIMADO a comparecer à 

audiência admonitória designada para o dia 19/03/2018, às 16h15min 

(horário de oficial de Cuiabá/MT), perante este Juízo e Comarca de 

Juscimeira/MT, sito à Rua Ronaldo Fidelis, n.º 220, Bairro Cajus.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Indefiro o pedido de juntada de certidão 

criminal atualizada do Cartório Distribuidor desta Comarca, pois o membro 

do Ministério Público não comprovou a impossibilidade de obter tais 

informações.2. De outro norte, determino que seja certificado nos autos 

sobre eventual prisão preventiva para correta análise do cálculo de pena 

pelas partes. 3. Determino ainda, a elaboração do cálculo da pena de multa 

imposta ao(à) reeducando(a) e após, determino que seja procedida à 

intimação do(a) reeducando(a) para que efetue o pagamento da pena de 

multa ou para que comprove que o fez, no prazo de 10 (dez) dias.4. Após 

o cumprimento do item "2", dê-se vista às partes para manifestação, no 

prazo de 5 (cinco) dias.5. Ademais, designo audiência admonitória para o 

dia 19/03/2018, às 16h15min (horário de oficial de Cuiabá/MT).6. Intime-se 

o(a) reeducando(a) pessoalmente. Caso o(a) reeducando(a) não seja 

encontrado(a) intime-se o(a) mesmo(a) por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias.7. Intimem-se o membro do Ministério Público e o(a) 

Defensor(a) Público(a) e/ou o(a) patrono(a) do(a) reeducando(a).8. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Juscimeira - MT, 26 de janeiro de 

2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ésder Oliveira de 

Souza, digitei.

Juscimeira, 08 de fevereiro de 2018

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27887 Nr: 815-45.2015.811.0048

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO, MARIA 

LÚCIA PORTO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ - 

OAB:OAB/MT11152, VANDERLEI CHILANTE - OAB:8047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, TAISE CAROLINA PRADELA ALVES DE ARAÚJO - 

OAB:13.232

 Vistos, etc.

1. Uma vez que foi apresentado o Laudo Pericial de Ref: 150, intimem-se 

as partes para que, querendo, se manifestem sobre o mesmo, no prazo de 

15 (quinze) dias, bem como para que os assistentes técnicos apresentem 

seus pareceres, no mesmo prazo, conforme parágrafo primeiro do artigo 

477, do Novo Código de Processo Civil.

2. Após venham conclusos para deliberação.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 16 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39124 Nr: 2618-92.2017.811.0048

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CARLOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) 3. Isto posto, INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária, 

nos termos do art. 5.º, caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 

5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, procedendo ao devido 

preparo do feito, sob pena de extinção do processo.4. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 16 de fevereiro de 

2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62354 Nr: 629-08.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Adm. de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alberto dos Santos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 À ref. 26, aportou aos autos petição de desistência.

É o relatório. Decido.

 A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no presente caso, o 

consentimento do réu, já que não há nos autos contestação.

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento dessas.

P.R.I.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63158 Nr: 1064-79.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Aparecida Custodia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Winter Junior - 

OAB:7.099/MT, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10236, Leonardo 

Ferreira da Silva - OAB:18.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária.

 Contestação, à ref. 11.

Impugnação, à ref. 16.

É o relatório. Decido.

Verifico que não há nos autos documentos que comprovem o início de 

prova material contemporânea.

 De acordo com o enunciado 149 da Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça, a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.

Neste mesmo sentido é necessária a demonstração de início de prova 

material contemporânea aos fatos, vejamos:

“O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador.” (STJ. AR 1808/SP 3ª Seção Rel. Hamilton Carvalhido 

Rev. Paulo Gallotti Data julgto: 27/04/2005).

No caso dos autos, considerando que a parte autora preencheu o 

requisito etário em 09/01/2013, essa deverá trazer aos autos, como início 

de prova contemporânea, documentos que comprovem a atividade rural a 

partir de 09/01/1998 (ano de implementação das condições 2013 – meses 

de contribuição exigidos 180).

 Conforme se verifica a parte autora trouxe apenas a certidão de 

casamento que indica que essa se casou no ano de 1997, à fl. 22.

 Tal documento não se caracteriza como início de prova contemporânea, 

conforme exposto acima.

 Neste sentido, intime-se a parte autora para que traga aos autos 

documentos que comprovem o início de prova extemporânea, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo com fundamento no 

art. 485, I, do CPC.

 Proceda com o cancelamento do andamento de ref. 19.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54509 Nr: 430-20.2016.811.0030

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Elias dos Santos Gois, Sidnei Lara Pereira, 

Doralicia Lara Pereira Luciano, Niversina Lara Pereira Vaz, Danieli 

Aparecida Pereira, Sandra do Rocio Lara Pereira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De Cujus Zimo Costa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiarde - OAB:15463, 

Tatiana Benjamin Villar Prudêncio - OAB:9887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Considerando que fora autorizado a venda do veículo, consoante ref. 31, 

acolho pedido de ref. 46.

 Expeça-se alvará autorizando a venda do veículo caminhonete GM/S10, 

Diesel, 2008/2009, cor prata, Renavam 00971480001, placa NJG 5266, 

chassi 9BG13BSJ09C404771, de propriedade de Zimo Costa Pereira (fls. 

255/259), em favor de Antônio Querobino de França Neto, qualificado nos 

autos (ref. 46).

 Em seguida, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar aos autos comprovante do depósito em juízo.

 Cumpra-se integralmente a decisão de ref. 31.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUER

 Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21624 Nr: 2225-08.2009.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesina Francisca de Moraes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo, desde a data da efetiva 

implementação do benefício em 13/05/2011 (fl. 110) nos termos do 

acórdão do TRF que manteve o pagamento do benefício durante o período 

em que o processo retornou para instrução em 1º instância, devendo o 

valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida 

e correção monetária pela INPC desde o ajuizamento da ação. Condeno o 

requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até esta 

sentença, a teor do que dispõe a Súmula 111 do STJ. Custas pelo réu, 

todavia, está isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. 

Dispensado o reexame necessário, tendo em vista a condenação não 

superar 60 salários mínimos.Sentença não sujeita a reexame necessário 

em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos.Após, 

o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.Cumpra-se expedindo o necessário.ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41316 Nr: 1230-87.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aquilina Pedrozo de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo, desde a data da efetiva 

citação do requerido em 12.09.2012 (fl. 54/55-v°) nos termos do acórdão 

do TRF que manteve o pagamento do benefício durante o período em que o 

processo retornou para instrução em 1º instância, devendo o valor ser 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e 

correção monetária pela INPC desde o ajuizamento da ação. Condeno o 

requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até esta 

sentença, a teor do que dispõe a Súmula 111 do STJ. Custas pelo réu, 

todavia, está isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. 

Dispensado o reexame necessário, tendo em vista a condenação não 

superar 60 salários mínimos.Sentença não sujeita a reexame necessário 

em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos.Após, 

o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito em substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 18648 Nr: 1363-37.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Jorge da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINNE DAYDAME PEDROSO 

RENNÓ - OAB:18896

 Processo n. 1363-37.2009.811.0030
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Código: 18648

DECISÃO

 Vistos etc.

Trata-se de processo de execução de pena provisória do reeducando 

Valdemir Jorge da Silva.

É o relatório. Decido

 Tendo em vista o documento de fl. 254, verso, e considerando as 

disposições do art. 65, 66 e 106 da Lei 7.210/84, constato que a 

competência deste Juízo deve ser declinada à comarca de Cuiabá/MT.

Assim, determino a remessa da presente execução penal à Comarca de 

Cuiabá/MT, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nobres/MT.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20214 Nr: 718-75.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilio Clayton Berto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a denúncia e, com fulcro no 

art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado Marcilio 

Clayton Berto, qualificado nos autos, como incurso no crime do artigo 121, 

caput, do Código Penal, praticado em desfavor da vítima Eduardo da Silva. 

Outrossim, em consonância com as provas que dos autos constam com 

fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, IMPRONUNCIO o 

acusado Marcilio Clayton Berto da imputação que lhe é endereçada, no 

presente feito, por entender inexistente nos autos indícios suficientes de 

que seja o autor do crime artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, do 

Código Penal, perpetrado em faca da vítima Michele da Cruz Mariano. 

Considerando que o réu Marcilio Clayton Berto respondeu ao processo em 

liberdade, poderá aguardar o julgamento na mesma condição (art. 413, § 

3º do CPP).Intimem-se pessoalmente o acusado Marcilio Clayton Berto, seu 

defensor e ao Ministério Público da presente decisão de pronúncia, tudo 

de conformidade com o que preceitua o art. 420, I, do CPP.Transitada em 

julgado a decisão de pronúncia, nos termos do art. 421 do CPP, tornem 

conclusos para as providências do art. 422 e seguintes do mesmo 

estatuto processual. Em razão do princípio da inocência (art. 5º, LVII, CF), 

o nome do acusado não deverá ser lançado no rol dos culpados, senão 

após definitivamente condenado pelo Tribunal do Júri.As 

providênciasNobres/MT. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUER Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21259 Nr: 1734-64.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloína Brígida de Almeida Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo, desde a data da efetiva 

implementação do benefício em 26.01.2011 (fl. 83/84) nos termos do 

acórdão do TRF que manteve o pagamento do benefício durante o período 

em que o processo retornou para instrução em 1º instância, devendo o 

valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida 

e correção monetária pela INPC desde o ajuizamento da ação. Condeno o 

requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até esta 

sentença, a teor do que dispõe a Súmula 111 do STJ. Custas pelo réu, 

todavia, está isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. 

Dispensado o reexame necessário, tendo em vista a condenação não 

superar 60 salários mínimos.Sentença não sujeita a reexame necessário 

em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos.Após, 

o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41018 Nr: 885-24.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO IMPROCEDENTE A 

DENÚNCIA para ABSOLVER os acusados Cassiano de Lima Camargo, 

Jefferson da Silva Pedroso e Luiz Paulo Pedroso pela prática do crime 

artigo 1º, inciso I, alínea “a” e §4º, inciso II, da Lei Federal nº. 9.455/97, c/c 

artigo 29 do Código Penal, nos termos art. 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal. Outrossim, conforme mencionado o item 2.1, julgo 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Antonio Dias Pedroso, com fulcro 

no artigo 107, inciso I, do Código Penal. P.R.I.CApós, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações legais.Ao distribuidor para a 

regularização do cadastro do réu no sistema Apolo.Nobres/MT. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUER Juiz de Direito em substituição 

legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 710 Nr: 160-60.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Agua Azul Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervásio Antonio Zangerolli, Agropecuária 

Caribe Ltda, José Antonio Zangerolli, Maria Lúcia Quirelli Zangerolli, Keli 

Cristina Fernandes Zangeroli, Edson Luiz Zangerolli, Erasmo Luiz 

Zangeroli, Viviane Chavanco Zangerolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Fabiana Hermann Zagotto 

Consalter - OAB:25.009/PR, Ewerton Soler Consalter - 

OAB:24.858/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilena Vieira dos Santos - 

OAB:30568, Ricardo Turbino Neves - OAB:MT 12.454, Wesson Alves 

de Martins e Pinheiro - OAB:2409 MT

 Autos nº. 160-60.1997.811.0030

Código 710

DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial.

Decido.

 I – DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO

Diante da petição de acordo juntada aos autos e, tendo em vista que as 

partes são capazes, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de vontades 

celebrado entre as partes.

II – DA EXECUÇÃO

 Intime-se a exequente para que traga aos autos cálculo do débito 

atualizado, bem como requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20812 Nr: 1290-31.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vânia Andréia Xavier, rep. V. J. X. de B.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo, desde a data da efetiva 

citação do requerido 22/03/2011 (fl. 30-v°) nos termos do acórdão do TRF 

que manteve o pagamento do benefício durante o período em que o 

processo retornou para instrução em 1º instância, devendo o valor ser 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e 

correção monetária pela INPC desde o ajuizamento da ação. Condeno o 

requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até esta 

sentença, a teor do que dispõe a Súmula 111 do STJ. Custas pelo réu, 

todavia, está isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. 

Dispensado o reexame necessário, tendo em vista a condenação não 

superar 60 salários mínimos.Sentença não sujeita a reexame necessário 

em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos.Após, 

o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.Cumpra-se expedindo o necessário.ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21595 Nr: 160-69.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alrelina Cristina de Arruda e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo, com fundamento no RE 

1568343 STJ o benefício deve ter início em 29/03/2011 (fl. 46-v°), data da 

citação válida, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação válida e correção monetária pela INPC desde o 

ajuizamento da ação.Condeno o requerido, ainda, ao pagamento dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até esta sentença, a teor do que dispõe a Súmula 

111 do STJ. Custas pelo réu, todavia, está isento nos termos do art. 3º, I 

da Lei Estadual nº. 7603/01. Dispensado o reexame necessário, tendo em 

vista a condenação não superar 60 salários mínimos.Sentença não sujeita 

a reexame necessário em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) 

salários mínimos.Após, o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21599 Nr: 164-09.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senhorinha dos Santos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo, desde a data da efetiva 

implantação do benefício 23/03/2011 (fls. 101/102) nos termos do acórdão 

do TRF que manteve o pagamento do benefício durante o período em que o 

processo retornou para instrução em 1º instância, devendo o valor ser 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e 

correção monetária pela INPC desde o ajuizamento da ação. Condeno o 

requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até esta 

sentença, a teor do que dispõe a Súmula 111 do STJ. Custas pelo réu, 

todavia, está isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. 

Dispensado o reexame necessário, tendo em vista a condenação não 

superar 60 salários mínimos.Sentença não sujeita a reexame necessário 

em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos.Após, 

o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.Cumpra-se expedindo o necessário.ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21623 Nr: 190-07.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eulina de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, 

Marcia Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo, desde a data da efetiva 

implantação do benefício em 28.06.2011 (fl. 100/101) nos termos do 

acórdão do TRF que manteve o pagamento do benefício durante o período 

em que o processo retornou para instrução em 1º instância, devendo o 

valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida 

e correção monetária pela INPC desde o ajuizamento da ação. Condeno o 

requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até esta 

sentença, a teor do que dispõe a Súmula 111 do STJ. Custas pelo réu, 

todavia, está isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. 

Dispensado o reexame necessário, tendo em vista a condenação não 

superar 60 salários mínimos.Sentença não sujeita a reexame necessário 

em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos.Após, 

o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21925 Nr: 501-95.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Antonia Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 

14.241, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309, Roque Pires da Rocha 

Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.Custas pela autora, sendo que a 

condeno em honorários advocatícios, fixando estes em R$622,00, 

conforme o artigo 85, § 2º , I, do CPC.A exigibilidade de tais valores deverá 

ficar suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida.Sentença não sujeita 

a reexame necessário em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) 

salários mínimos.Após, o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.P.R.I.Cumpra-se expedindo o 

necessário.ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42793 Nr: 687-50.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Afonso de Brito - 

OAB:MT - 14.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, Julgo extinto o processo com resolução do mérito, para 
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JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado, para condenar a requerida a 

conceder à parte autora o benefício assistencial de prestação continuada 

desde a data da citação eficaz do requerido, devendo incidir sobre os 

valores: a)a partir de 30/06/2009 a 25/03/2015: incidência da Lei nº Lei 

11.960/09, art.1-F da Lei nº 9.494/97 com a atualização monetária pela TR 

e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança.b)a partir de 25/03/2015: a atualização monetária pelo (IPCA-E), 

juros monetários pelos índices da caderneta de poupança.Condeno o réu 

ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual 

de 10% do valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas, 

de acordo com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, 

adicionados aos acréscimos legais a partir da presente data. Custas pelo 

réu, todavia, está isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 

7603/01. Sentença não sujeita a reexame necessário em razão de não 

ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos.Após o trânsito em 

julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.P.R.I.C.ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUEJuiz de Direito em substituição 

legal

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30198 Nr: 111-88.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Guimarães Scarpat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a não intimação do advogado, designo audiência para o dia 

05 de Março de 2018 às 14h: 45min.

 Saem os presentes intimados.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6166 Nr: 663-97.2005.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V Alves Silva Calçados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal no 

Estado do Mato Grosso-INMETRO - OAB:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, autorizada pela legislação 

vigente, em cumprimento ao Capítulo 2.10.1 da CNGC, remeto o presente 

expediente a matéria para imprensa, a fim de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado atuante nestes autos, a devolver neste Juízo, no 

prazo de 48 horas, o processo epigrafado, sob pena de busca e 

apreensão, bem como, da aplicação das penalidades.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42547 Nr: 94-42.2018.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE MARIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, por meio de sua procudara, Drª. CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS -OAB/MT- 13.994-A, para queproceda 

com o recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$. 45,00 

(quarenta e cinco reais), para cumprimento do mandado de CITAÇÃO, por 

meio da Central de Pagamento de Diligências (CPD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38661 Nr: 1370-79.2016.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, por meio de seu procudor, Dr. RICARDO NEVES 

COSTA - OAB/MT- 12410, para queproceda com o recolhimento da 

diligência do oficial de justiça, no valor de R$. 45,00 (quarenta e cinco 

reais), para cumprimento do mandado de CITAÇÃO, por meio da Central de 

Pagamento de Diligências (CPD).

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53232 Nr: 1682-72.2016.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte ré não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos.Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46438 Nr: 782-94.2013.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO CHIULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CHIULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

Despacho/decisão prolatado(a) no processo apenso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33594 Nr: 547-40.2007.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ITAMARATI, ANTÔNIO LUIZ 

CESAR DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORAH ALBERITA DA 

SILVA FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45138 Nr: 569-25.2012.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA SILVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifeste quanto a certidão de fl. 57.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46246 Nr: 2010-56.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT-16598/O, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:19926/O MT, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Ante o teor o pedido da parte autora de fl. 98, intime-se o perito 

nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a entrega 

do laudo pericial em cartório (art. 476 do NCPC), observado o largo lapso 

temporal transcorrido para tal obrigação, sob pena de multa prevista no 

art. 77, § 2º do NCPC.Após a juntada do laudo pericial, atendido 

integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, voltem-me os autos conclusos.De outro lado, verifica-se 

que até a presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi 

analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte 

autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) então 

competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a 

concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na 

esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos.Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos 

autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de 

conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além 

disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se 

faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50134 Nr: 834-22.2015.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA MARIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO J. MALUCELLI - CR ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos.Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos 

autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de 

conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além 

disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se 

faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46618 Nr: 965-65.2013.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retirada do segredo de justiça do presente feito, pois que 

a presente causa não se enquadra em nenhuma das exceções do art. 189 

do NCPC.

Após a retirada do sigilo processual, deverá a parte autora se manifestar 

e requerer o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48317 Nr: 66-96.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA ROSARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 
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de recursos.Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos 

autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de 

conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além 

disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se 

faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48745 Nr: 275-65.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 

GUIMARAES ALVES & LEMES LTDA - ME (PILOTANDO GOSTOSO LTDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos.Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos 

autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de 

conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além 

disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se 

faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49183 Nr: 433-23.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) então competente, e, 

até a presente data, o pedido de gratuidade da justiça da parte ré não foi 

analisado.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a 

concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na 

esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência tanto da parte requerente quanto da parte requerida não 

restaram demonstradas. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos.Assim, intime-as, por meio 

de seus procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovem o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49262 Nr: 460-06.2015.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO FIGUEIREDO CAETANO, AIRTON 

CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dione Aparecido Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:16.500-B

 Vistos.A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) então competente, e, 

até a presente data, o pedido de gratuidade da justiça da parte ré não foi 

analisado.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a 

concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na 

esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência tanto da parte requerente quanto da parte requerida não 

restaram demonstradas. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos. Assim, intime-as, por meio 

de seus procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovem o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49975 Nr: 755-43.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS MARAJOARA DO NORTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ MAQUINAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MAQUINAS PARA LATICINIOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Fabio Marques Dias 

Junior - OAB:6398-MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA FONTES 

CARICATTI CONDE - OAB:208848

 Vistos.

 Considerando que a parte autora recolheu as custas e taxas judiciais, 

remetam-se os autos ao Distribuidor para a conferência dos valores, 

devendo este certificar tal conferência.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52028 Nr: 974-22.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIMAR TAQUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RIO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES 

FREIRE - OAB:19376/A

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 
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presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos.Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos 

autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de 

conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além 

disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se 

faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55595 Nr: 571-19.2017.811.0090

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDM, DM&CIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte embargada não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33355 Nr: 313-58.2007.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARISSE MARQUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANIA ITAULEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:18071-A-MT

 Vistos.

Deixo, por ora, de analisar os pedidos de fls. 264/269 e 272, pois que há 

aparente divergência no valor atribuído à causa e no valor apresentado 

para cumprimento de sentença

Não se olvida da certidão de fl. 248. Entanto, as custas processuais e a 

taxa judicial de fls. 54/55 foram recolhidas tendo como referência o valor 

da causa atribuída pela parte autora no importe de R$ 100,00 (cem reais), 

como se vê à fl. 36.

Prolatada a sentença e julgado o recurso de apelação, agora a parte 

autora apresenta cálculos para a fase do cumprimento de sentença no 

importe de R$ 18.431,10 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e um reais e 

dez centavos), consoante a planilha de fl. 268.

 Diante da aparente divergência, remetam-se os autos à Contadoria para 

que verifique se há custas processuais e/ou taxa judicial pendente de 

cobrança, certificando-se.

Após, caso haja saldo a recolher, deverá a parte autora assim proceder 

no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo saldo a recolher, voltem-me os 

autos conclusos para decisão.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33454 Nr: 411-43.2007.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da justiça não 

foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte 

autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) então 

competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 
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aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34557 Nr: 436-22.2008.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA PEREIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da justiça não 

foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte 

autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) então 

competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46281 Nr: 628-76.2013.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIEIRA GOMES, NEUZA DE LOURDES GODÓI 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO DE FREITAS ROSENDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16.241, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 Vistos.

Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da justiça não 

foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte 

autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) então 

competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
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segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46994 Nr: 3135-93.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍMPIO JOSÉ MENDES - EPP, OLIMPIO JOSÉ 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

Certifique a zelosa secretaria judicial quanto a eventual decurso de prazo 

para apresentação de contestação.

Em seguida, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias requeira o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48595 Nr: 220-17.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELE BONIFACIO DE FARIA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos.Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos 

autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de 

conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além 

disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se 

faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49066 Nr: 399-48.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIRO FORMIGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR FORMIGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) então competente, e, 

até a presente data, o pedido de gratuidade da justiça da parte ré não foi 

analisado.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a 

concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na 

esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência tanto da parte requerente quanto da parte requerida não 

restaram demonstradas. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos.Assim, intime-as, por meio 

de seus procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovem o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 49411 Nr: 521-61.2015.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A - BANCO AUTOLATINA 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILSON DA SILVA SEBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523, MIDIÃ CARBO FERNEDA BORGUETTI - OAB:21097-O

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte ré não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos.Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50467 Nr: 15-51.2016.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos.Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos 

autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de 

conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além 

disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se 

faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51995 Nr: 956-98.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR BORGES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos.Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos 

autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de 

conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além 

disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se 

faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52182 Nr: 1019-26.2016.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO MARQUES PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÍLTON ANTÔNIO MORENO ARÉVALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos.Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos 

autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de 

conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além 

disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se 

faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52310 Nr: 1094-65.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINA APARECIDA BUENO AYRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos.Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos 

autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de 

conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além 

disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se 

faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52379 Nr: 1125-85.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CUNHA, VANILDA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) então competente, e, 

até a presente data, o pedido de gratuidade da justiça da parte ré não foi 

analisado.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a 

concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na 

esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência tanto da parte requerente quanto da parte requerida não 

restaram demonstradas. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos. Assim, intime-as, por meio 

de seus procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovem o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53020 Nr: 1566-66.2016.811.0090

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO J. MALUCELLI - CR. ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO DE PESSOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDAIR TROVA DE OLIVEIRA - 

OAB:34294/PR, GIOVANNI JOSÉ AMORIM - OAB:OAB/PR 48.740, 

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte autora apresentou pedido de desistência da ação por falta de 

interesse processual, pois que não voltaram a ocorrer atos de ameaça, 

turbação e/ou esbulho no local dos fatos.

 Considerando que a parte requerida não foi citada e, consequentemente, 

não apresentou contestação (art. 485, § 4°, do NCPC), HOMOLOGO o 

pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, tais obrigações do beneficiário, na forma do art. 90, “caput”, 

do NCPC.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53442 Nr: 1793-56.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, 

VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Estabeleço como ponto controvertido a conduta ilícita em tese praticada 

pela parte ré e a eventual culpa exclusiva do condutor do veículo 

segurado.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze dias):

 a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, inciso II, NCPC);

b) O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu 

direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito daquele (art. 373, incisos I e II, do NCPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, do NCPC).

Intimem-se.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53632 Nr: 1886-19.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO PEREIRA DE SOUZA, MARIA PEREIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos.Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos 

autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de 

conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além 

disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se 

faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59555 Nr: 168-16.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSSIELY LONGHINI CARLOS 

POSSAMAE - OAB:19968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMÃE - OAB:19968/O

 Vistos em mutirão.

Trata-se de ação de guarda com pedido de alimentos e regulamentação de 

visitas com pedido liminar proposta por IRACI PEREIRA DA CRUZ em 

desfavor de AILTON PEREIRA DA CRUZ.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora é avó paterna e 

possui a guarda de fato do menor.

Entanto, a presente demanda foi proposta apenas em desfavor do genitor 

do infante, e, considerando que não há notícia de falecimento da genitora, 

deve ela fazer parte do polo passivo.

Assim, intime-se a parte autora, por intermédio de sua defensora dativa 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, inclua no polo passivo a genitora 

do menor, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do 

NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Nova Canaã do Norte, 13 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45076 Nr: 508-67.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37230 Nr: 34-96.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PEREIRA MUSSINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37603 Nr: 159-64.2012.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA SALDINO ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO JOÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37639 Nr: 192-54.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ADÃO APARECIDO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO GRANDE AMIGOS LTDA, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A, KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - 

OAB:MT/15532, LANEREUTON THEODORO MOREIRA - OAB:OAB/MT 

9.667-B

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 
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inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45976 Nr: 316-03.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32559 Nr: 413-47.2006.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LIZOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dílson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-M

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35861 Nr: 346-43.2010.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARISSE MARQUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS CUNHA, CLAUDINEI 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14428-B, LUIS AUGUSTO CUISSI - OAB:14430-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ SEVERO - 

OAB:27461/SC

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36382 Nr: 92-36.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO MOREIRA, FABIO JUNIOR MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36696 Nr: 389-43.2011.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE SILVA DE AMORIM, SEVERINO PEDRO DA 

SILVA, MARIA JOSÉ DA SILVA, APARECIDA DA SILVA SANTOS, SIDNEI 
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PEDRO DA SILVA, CLEITON DA SILVA, VALDECIR PEDRO DA SILVA 

CUPERTINO, VALDENICIA PEDRO DA SILVA, VALDINÉIA DA SILVA 

CUPERTINO, AURINO PEDRO, CLAUDEMIR JOAQUIM DA SILVA, CÍCERA 

DA SILVA RODRIGUES, LUIZ SALUSTIANO DA SILVA, RITA DA SILVA, 

LUZIA SALUSTIANO DA SILVA, FSDCS, ANTONIO PEDRO DA SILVA, 

JOSÉ APARECIDO DA SILVA, ERMINIA PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, ESPÓLIO DE JOVELINA 

JOAQUINA DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT, MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36843 Nr: 526-25.2011.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE SILVA DE AMORIM, SEVERINO PEDRO DA 

SILVA, MARIA JOSÉ DA SILVA, APARECIDA DA SILVA SANTOS, SIDNEI 

PEDRO DA SILVA, CLEITON DA SILVA, VALDECIR PEDRO DA SILVA 

CUPERTINO, VALDENICIA PEDRO DA SILVA, VALDINÉIA DA SILVA 

CUPERTINO, AURINO PEDRO, CLAUDEMIR JOAQUIM DA SILVA, CÍCERA 

DA SILVA RODRIGUES, LUIZ SALUSTIANO DA SILVA, RITA DA SILVA, 

LUZIA SALUSTIANO DA SILVA, ANTONIO PEDRO DA SILVA, JOSÉ 

APARECIDO DA SILVA, ERMINIA PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT, MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45771 Nr: 115-11.2013.811.0090

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46922 Nr: 172-92.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO TIBÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50170 Nr: 4936-24.2014.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CHIULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO CHIULLI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34547 Nr: 698-69.2008.811.0090

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35090 Nr: 424-71.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MOREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35184 Nr: 519-04.2009.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35502 Nr: 829-10.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA NUNES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERASMO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36293 Nr: 2-28.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE ASSIS FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR PINHEIRO SEGANTINE - 

OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36344 Nr: 53-39.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GILBERTO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:OAB/MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13605-A

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36588 Nr: 292-43.2011.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDIRCE RIBEIRO DA SILVA CAVICHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de: SERGIO LUIZ CAVICHIA, ESTE 

JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37010 Nr: 691-72.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARCIA ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45056 Nr: 488-76.2012.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ESTECA, FRANCISCA MARIA ESTECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERSON BORSTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 
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CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45642 Nr: 44-09.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GUISSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTEIRA AGRICOLA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT, JORGE AUGUSTO TREVELIN - OAB:16.910-B

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46568 Nr: 872-51.2013.401.3603

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA SILVA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47259 Nr: 435-27.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611-MS

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47507 Nr: 1750-52.2008.811.0009

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACILDO DA CUNHA FERREIRA, MARIA 

JUSTINA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Francisco da Silva - 

OAB:3529-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47986 Nr: 950-62.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ODAIR SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, TELEMONT ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT, JORGE AUGUSTO TREVELIN - OAB:16.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eladio Miranda Lima - 

OAB:OAB/RJ 86.253, Paulo R. Roque A. Khouri - OAB:OAB/DF 10.671

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56828 Nr: 1242-42.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Ante o exposto, designo sessão para julgamento do réu AMAURI JUNIOR 

DA SILVA pelo Egrégio Tribunal do Júri para o DIA 26 DE MARÇO DE 2018, 

ÀS 08H, a ser realizada na Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte, por 

questões de segurança e de conforto.No que tange aos requerimentos 

ministeriais:I) DEFIRO a reiteração do Ofício nº 614/2017/VU para que a 

autoridade policial encaminhe as imagens das câmeras de segurança do 

local dos fatos no prazo de 05 (cinco) dias;II (...) DEFIRO a tomada de 

registros fotográficos do local da prisão do acusado (Escola Municipal da 

Comunidade Ana Paula - P.A. Veraneio) e arredores, principalmente da 

residência ao lado, determinando-se a distância entre a referida residência 

e o local onde se encontravam os suspeitos, diligência que deverá ser 

realizada por oficial de justiça mediante o depósito das respectivas taxas 

de diligências;II) DEFIRO o pedido de remessa de ofício ao Delegado de 

Polícia Judiciária Civil, indagando a respeito da não realização de 

diligências no local onde teria ocorrido a prisão do réu, oitiva de eventuais 

vizinhos num raio de cerca de 15 metros e testemunhas 

presenciais.Intime-se a defesa igualmente para que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, manifeste interesse em manter ou não a(s) 

arma(s) e/ou munição(ões) apreendida(s) em depósito, devendo 

fundamentar as razões de eventual conservação.(...) Proceda-se à 

extração de cópias desta decisão, bem como da pronúncia, que deverão 

ser entregues aos jurados, nos termos do art. 472, parágrafo único, do 

CPP. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Cumpra-se COM URGÊNCIA.Decisão prolatada às 19h45 do 

dia 1º/02/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59499 Nr: 136-11.2018.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS-BAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 

12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça no valor de 

R$ 10,00 (dez reais), a fim de que seja cumprido mandado de penhora de 

bens, na zona urbana desta Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia 

junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

encaminhando a guia devidamente paga (original) à Comarca de Nova 

Canaã do Norte/MT, nos termos do Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37082 Nr: 763-59.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14428-B, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45636 Nr: 38-02.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI CHAUÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, Neuma Terezinha Cielo Mânica - OAB:OAB/MT 

3508-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - OAB:6578

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45850 Nr: 191-35.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGÉLICA DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, JOELINA 

BATISTA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17238/OAB/MT

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46891 Nr: 148-64.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE FERMIANO DE SOUZA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. B. DE LIMA - TECIDOS E CONFECÇÕES - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Lavezzo - 

OAB:5709/MT

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46911 Nr: 2922-87.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDON FARIAS DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimara Cristina Gimenez - 

OAB:OAB-MS .6611

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47456 Nr: 580-83.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONILDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...)Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000030-66.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EDHITE DE AGUIAR VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000030-66.2017.811.0090 Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte autora requereu a baixa no protocolo de distribuição, pois que 

protocolou o presente feito erroneamente (ID 9726937). Assim, 
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considerando que se trata de ação previdenciária, a qual não é 

competência do Juizado Especial, julgo EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95. 

Sem custas e honorários, em virtude do disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como OFÍCIO e MANDADO. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 16 de 

janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-17.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO TOMITAO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010092-17.2015.8.11.0090 REQUERENTE: OVIDIO TOMITAO 

FILHO REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos. Defiro 

o pleito da parte reclamante. Intime-se a parte reclamada para que 

apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, o comprovante de pagamento da 

condenação. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

intime-se a parte reclamante para que requeira o que de direito, sob pena 

de extinção do feito. Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 003/2018- DF.

O EXMO. SR. DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. JUIZ 

SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, E ... CONSIDERANDO os termos do Edital nº 01/2018-CGJ, que 

trata da designação de correição no Polo IV, que compreende a Comarca 

de Nova Monte Verde, tendo sido designado o dia 22/02/2018 para a 

fiscalização in loco. CONSIDERANDO a necessidade organização dos 

trabalhos visando maior efetividade da citada Correição.CONSIDERANDO 

que serviço extraordinário é aquele que, tendo caráter eventual, será 

admitido em situações excepcionais e temporárias que excederem, por 

antecipação ou prorrogação, a jornada normal de trabalho. RESOLVE: Art. 

1º - CONVOCAR os servidores, Janice Schroeder – Analista Judiciária – 

matrícula 24381 e Jaqueline Romeira Pacheco – Analista Judiciária – 

matrícula 32709, e Edivan Cerqueria Viana – matrícula 33081, todos 

lotados na Secretaria da Vara Única/Juizado Especial para em conjunto 

com este Magistrado e Assessores de Gabinete I e II, efetuarem as 

atividades auxiliando nas tarefas, visando à efetivamente da Correição e 

da prestação jurisdicional. Art. 2º - AUTORIZAR que o trabalho seja 

desempenhado em regime extraordinário, conforme preceitua o artigo 20, 

§ 1º da Portaria 382/2014/PRES, nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro de 

2018, devendo, porém, as horas excedentes à jornada diária, decorrentes 

da convocação serão computadas no banco de horas no limite máximo de 

duas horas diárias, que poderão ser usufruídas a título de folga 

compensatória, ficando seu gozo condicionada à conveniência da 

administração. Art. 3º - A autorização para a realização do serviço 

extraordinário apenas reconhece a necessidade da realização do 

trabalho, sem vincular o pagamento (art. 20 - § 2º - Portaria nº 

382/2014/PRES). Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, 

revogando-se as disposições em contrário. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Afixe-se no mural para conhecimento. Nova Monte Verde, 16 

de fevereiro de 2018. Bruno César Singulani França Juiz Substituto e 

Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73268 Nr: 808-50.2017.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.A.T. CANDIDO LTDA - ME, Daniel Teodoro 

Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre a 

correspondencia devolvida juntada à fl. 44-V e o aviso de recebimento, 

também à fl. 44-v, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71702 Nr: 1684-39.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MQL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJQL, MJdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON QUEIROZ LOPES - 

OAB:9821/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Impulsiono os autos para intimação do(a) advogado(a) da parte para que, 

com o trânsito em julgado, requeira o que de direito no prazo de 10 dias, 

sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73237 Nr: 789-44.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Caterpillar S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGO Topografia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Carvalho 

Waldemar - OAB:SP 124.436, Rodrigo Moreno de Oliveira - OAB:SP 

199.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Impulsiono os autos para intimação do(a) advogado(a) da parte para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça juntada à fl. 39/40 

(citação negativa) , bem como sobre o despacho de fl. 41, a seguir 

transcrito, no prazo de 10 dias:"DespachoVistos, etc.À vista da certidão 

de fl. 39/40, intime-se o autor para que, no prazo legal, efetue o 

recolhimento das custas excedentes do oficial de justiça no valor de R$ 

3.120,00 (três mil cento e vinte reais).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 11 de setembro de 2017.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60164 Nr: 1430-42.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:OAB/MT 
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3.523-B

 CERTIDÃO DE DECURSO DO PRAZO

Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte sobre o teor da 

intimaçãp de fl.138..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61258 Nr: 1091-49.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SP, AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE DECURSO DO PRAZO

Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte sobre a 

intimação de fl.28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75510 Nr: 2036-60.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdFeSdCdAP, SHPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Bordignon Volpato - 

OAB:PR 37630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores da 

espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

inicial expedindo-se o competente mandado, devendo o bem ser 

depositado em mãos do representante do autor, que será responsável na 

qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado, especificando 

o estado dos bens, os quais deverão permanecer nesta Comarca até o 

término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague a dívida 

pendente descrita na inicial, mais custas, despesas e honorários 

advocatícios. Indique a autora o nome do depositário, bem como onde 

pode ser encontrado na comarca, a fim de ser depositado o bem.Não 

indicando no prazo de 05 dias, deve o oficial de justiça depositar o bem 

com o requerido até que o autor cumpra a determinação retro.Caso não 

efetue o pagamento no prazo de 05 dias, consolidar-se-á a propriedade e 

a posse plena e exclusiva dos bens no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Cite-se a parte 

requerida, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do 

CPC.Para efeito de pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 15 de fevereiro de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75435 Nr: 2012-32.2017.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM, MCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75435 - Autos n. 2012-32.2017.811.0091DespachoVistos, 

etc.Conforme se observa do pedido inicial, os requerentes, ao argumento 

de não possuírem condições financeiras para arcar com as custas 

processuais, pleitearam assistência judiciária gratuita, pedido que passo a 

analisar.De acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, 

considera-se necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios.Por outro lado o 

artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;Desta feita, o artigo 98 e ss. do 

Código de Processo Civil, o qual trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. Deve ainda ser considerado que no caso em apreço não há 

qualquer comprovação de hipossuficiência nos autos, ao contrário, o valor 

dos bens a serem partilhados não condizem com a alegada situação de 

insuficiência de recursos..Assim, intime-se os requerentes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, juntando documentos que 

comprovem a hipossuficiência alegada, ou não havendo comprovação de 

hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).Decorrido o prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Nova Monte Verde/MT, 15 

de fevereiro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75373 Nr: 1976-87.2017.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moval Móveis Arapongas Ltda, João Sequeira Cardoso 

e Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. Bovolanti Moveis - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGO SAMPAIO - 

OAB:67771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75373 - Autos n. 1976-87.2017.811. 0091

 Despacho

Vistos, etc.

Acerca do teor da certidão retro, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias recolher o valor das custas judiciárias, sob pena de 

cancelamento da distribuição.

Decorrido o prazo acima assinalado, sem o devido cumprimento, 

certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75375 Nr: 1978-57.2017.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VFdS, NBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:21824/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75375 - Autos n. 1978-57.2017.811.0091.

 Vistos, etc.

Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do inciso II, do art. 189, 

do Código de Processo Civil.

Recebo a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC.

No que concerne ao pedido de tutela de urgência (antecipatória 

satisfativa) será analisado oportunamente.

Presente interesse de incapaz, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75399 Nr: 1995-93.2017.811.0091
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Sandro Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75399 - Autos n. 1995-93.2017.811.0091.DespachoVistos, 

etc.Assim, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à 

inicial, juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, 

ou não havendo comprovação de hipossuficiência, proceda ao 

recolhimento de custas, sob pena de indeferimento da petição 

inicial.Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75421 Nr: 2005-40.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleuteria Domingues Mateos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL JAROLA SCRIPTORE - 

OAB:37467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75421 - Autos n. 2005-40.2017.811.0091.

 Decisão

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa encontra-se 

em dissonância do proveito econômico pretendido pelo requerente, 

conforme dispõe o art. 292 do Código de Processo Civil.

Desta forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, retificando o valor da causa e recolhendo a 

complementação das custas, sob pena de indeferimento, nos termos do 

art. 321 do Código de Processos Civil.

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde, 15 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66905 Nr: 350-04.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Cleandro Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 66905 - Autos n. 350-04.2015.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que o representante do Ministério Público atuante nesta 

comarca estará em usufruto de compensatórias e férias ordinárias no 

período compreendido entre os dias 14 de fevereiro e 03 de março de 

2018,  con forme in fo rmações  or iundas  do  Of íc io  n º 

026/2018/MPMT/PJNMV, redesigno a audiência para o dia 19 de março de 

2018, às 16h30min.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69757 Nr: 392-19.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Antunes Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetonio Paz - 

OAB:5203-B/MT

 Código 69757 - Autos n. 392-19.2016.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que o representante do Ministério Público atuante nesta 

comarca estará em usufruto de compensatórias e férias ordinárias no 

período compreendido entre os dias 14 de fevereiro e 03 de março de 

2018,  con forme in fo rmações  or iundas  do  Of íc io  n º 

026/2018/MPMT/PJNMV, redesigno a audiência para o dia 19 de março de 

2018, às 16h.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 12 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72173 Nr: 86-16.2017.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly de Souza de Mendonça, Hailton Pereira de 

Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72173 – Autos n. 86-16.2017.811.0091

Vistos etc.

Certifique a Secretaria sobre a existência de outros feitos em nome do 

falecido.

A fim de constatar a existência ou não de outros dependentes, oficie-se 

ao INSS requerendo expedição da Certidão de Dependentes Habilitados 

em nome do “de cujus”.

Diante da resposta ao ofício retro, intime-se os autores para tomarem 

conhecimento e requerer o que for de direito, bem como para que tragam 

aos autos comprovante de endereço, no prazo de 5 (cinco) dias.

Com a vinda da resposta ao ofício, retornem conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74105 Nr: 1246-76.2017.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJdV, RRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74105 - Autos n. 1246-76.2017.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do art. 189 inc. II, do 

Código de Processo Civil.
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Recebo a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, que poderão se revogados a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

Nos termos do art. 698 do CPC, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75313 Nr: 1941-30.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Comarca de Nova Canaã do Norte - Vara Única, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rondinaldo de Carvalho Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber José de Oliveira - 

OAB:MT 18013/O

 Código 75313 - Autos n. 1941-30.2017.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Se preenchidos os requisitos do artigo 354 do CPP, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo cópia, como mandado.

Desta forma, designo audiência para o dia 26 de março de 2018, às 

14h45min, neste Juízo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75315 Nr: 1943-97.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WTdSN, DLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE LUCIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:53585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75315 - Autos n. 1943-97.2017.811.0091.DespachoVistos, 

etc.Conforme se observa do pedido inicial, a requerente, ao argumento de 

não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.De 

acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, considera-se 

necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios.Por outro lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição da República dispõe que:LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;Desta feita, o artigo 98 e ss. do Novo Código de Processo 

Civil, o qual trata da assistência judiciária aos necessitados, deve ser 

interpretado tendo por base a Constituição da República, razão pela qual a 

parte deve comprovar sua insuficiência de recursos. Deve ainda ser 

analisado no caso concreto em que não há qualquer comprovação de 

hipossuficiência nos autos. .Ademais, compulsando os autos, verifico que 

a petição não preenche os requisitos do art. 319 do CPC, pois, como se 

nota, não informa qual é a profissão da representante da requerente, 

informação esta que é de grande relevância para análise do pleito de 

justiça gratuita.Desta forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial na forma do art. 319 do CPC, bem 

como para que comprovar a hipossuficiência de recursos alegada, ou não 

havendo tal comprovação, proceda ao recolhimento de custas, sob pena 

de indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de Processos 

Civil.Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75451 Nr: 2021-91.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cacilda Aparecida Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75451– Autos n. 2021-91.2017.811.0091. DecisãoVistos, 

etc.Recebo a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 

do Novo Código de Processo Civil.Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Novo Código de 

Processo Civil.No que concerne ao pedido de tutela de urgência, o art. 300 

do CPC autoriza a concessão da tutela quando “houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”.In casu, a requerente menciona ter convivido 

em união estável com João Maria Ramos. Entretanto, nota-se que não há 

nos autos documentação que demonstre que ele era segurado do INSS. 

Dessa forma, tendo em vista que o benefício pleiteado atende aos 

Dependentes daquele que possui a qualidade de segurado não vejo, ao 

menos em cognição superficial o preenchimento do fumus boni iuris.Diante 

disso, em sede de cognição sumária, entendo que não estão preenchidos 

os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela antecipada, 

motivo pelo qual o INDEFIRO.Considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.Com a 

chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.Após, retornem conclusos os autos.Cumpra-se com eficiência 

expedindo o necessário.Nova Monte Verde/MT, 15 de fevereiro de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56078 Nr: 884-94.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉLIO LACERDA INÁCIO, JONAS LACERDA INÁCIO, 

Narciso Lacerda Inácio, NELSON LACERDA INÁCIO, NEWTON LACERDA 

INÁCIO, NILZA LACERDA INÁCIO, Neusa Lacerda Inácio, ALESSANDRA 

VALENTIM SCALON INACIO, MARIGLORIA FREITAS CAETANO DE 

OLIVEIRA INACIO, ELAINE LUZIA PAIVA INACIO, VERONICA SEVERINO 

AQUINO, SUZANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olerindo Pedro de Barros, JOSEMAR 

LONDERO, HELENA ZAPELLO LONDERO, Jane Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a Carta de Ordem, eis que presentes os requisitos legais e 

regulamentares.

Para o seu devido cumprimento, expeça-se o necessário.

Oficie-se ao E. Tribunal de Justiça comunicando-se sobre os trâmites de 

cumprimento da ordem.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servido a presente decisão como mandado 

e ofício ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

Comarca de Novo São Joaquim
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77872 Nr: 857-46.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arionaldo Rodrigues Barbosa, Robertinho Melo 

de Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:MT 13.217

 Tendo em vista que o ato de f. 283 não foi publicado em nome do 

defensor nomeado para o réu Robertinho Melo de Flor (f. 290), nos termos 

da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim de renovar a 

intimação para que este apresente suas alegações finais no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77752 Nr: 776-97.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Barbosa Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72145 Nr: 341-31.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Pereira de Araújo, Lucilene Oliveira 

Soares Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35.798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar: 1) as Partes acerca das hastas públicas designadas para o dia 

10 de abril de 2018, a partir das 13 horas, a primeira, e 10 de abril de 

2018, a partir das 14 horas, a segunda, caso não haja arrematação na 

primeira oportunidade; 2) a parte Exequente para conduzir ao presente 

processo a planilha de atualização do débito para as providências de 

ordem; 3) a parte Exequente para que providencie a juntada de cópia 

atualizada da matrícula do imóvel objeto da constrição; 4) a parte 

Exequente para que informe nos autos, no prazo de dez dias, o(s) 

endereço(s)atualizado(s) do(s) eventual(is) interessado(s), na forma do 

Artigo 889 do Código de Processo Civil, para a(s) intimação(ões) 

necessária(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 58515 Nr: 148-60.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO ARAGUAIA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS BARBOSA 

REPRESENTAÇÕES, Jose Marcos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, tendo em vista o contido 

nas f. 179-187.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67218 Nr: 846-66.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otogonizio Martins de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167.929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72440 Nr: 437-46.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R P de Araujo Atacado - ME, Lucilene Oliveira 

Soares Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35.798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar: 1) as Partes acerca das hastas públicas designadas para o dia 

10 de abril de 2018, a partir das 13 horas, a primeira, e 10 de abril de 

2018, a partir das 14 horas, a segunda, caso não haja arrematação na 

primeira oportunidade; 2) a parte Exequente para conduzir ao presente 

processo a planilha de atualização do débito para as providências de 

ordem; 3) a parte Exequente para que providencie a juntada de cópia 

atualizada da matrícula do imóvel objeto da constrição; 4) a parte 

Exequente para que informe nos autos, no prazo de dez dias, o(s) 

endereço(s)atualizado(s) do(s) eventual(is) interessado(s), na forma do 

Artigo 889 do Código de Processo Civil, para a(s) intimação(ões) 

necessária(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77324 Nr: 461-69.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmair Bernardes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73692 Nr: 271-77.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ANDRE BRUNETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin
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 Cod. Proc.: 76176 Nr: 735-67.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76341 Nr: 814-46.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Ribeiro Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96.726, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que manifeste acerca dos documento de f. 

45-47 no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77527 Nr: 602-88.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias, bem como intimar as 

Partes para que compareçam ao exame pericial designado para o dia 27 

de fevereiro de 2018, às 9 horas, a ser realizado na Unidade Básica de 

Saúde Olímpio José Martins, localizada na Rua 13 de maio, s/nº, fundos da 

Setae, Bairro: Centro, Cidade: Novo São Joaquim-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77533 Nr: 605-43.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eni Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:MT 13.217

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o Defensor da parte Requerida para que retire nesta Secretaria 

a certidão de crédito expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77629 Nr: 685-07.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erotides dos Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77767 Nr: 786-44.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77922 Nr: 892-06.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Ferreira Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77202 Nr: 379-38.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77729 Nr: 759-61.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nilva Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias, bem como intimar as 

Partes para que compareçam ao exame pericial designado para o dia 28 

de fevereiro de 2018, às 9 horas, a ser realizado na Unidade Básica de 

Saúde Olímpio José Martins, localizada na Rua 13 de maio, s/nº, fundos da 

Setae, Bairro: Centro, Cidade: Novo São Joaquim-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77741 Nr: 768-23.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT/16.659
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77753 Nr: 777-82.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Barbosa Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78035 Nr: 955-31.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evando José Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias, bem como intimar as 

Partes para que compareçam ao exame pericial designado para o dia 8 de 

março de 2018, às 9 horas, a ser realizado na Unidade Básica de Saúde 

Olímpio José Martins, localizada na Rua 13 de maio, s/nº, fundos da Setae, 

Bairro: Centro, Cidade: Novo São Joaquim-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78111 Nr: 997-80.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Peres de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78166 Nr: 1025-48.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor José de Jesus Avila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias, bem como intimar as 

Partes para que compareçam ao exame pericial designado para o dia 8 de 

março de 2018, às 15 horas, a ser realizado na Unidade Básica de Saúde 

Olímpio José Martins, localizada na Rua 13 de maio, s/nº, fundos da Setae, 

Bairro: Centro, Cidade: Novo São Joaquim-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78220 Nr: 1053-16.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78395 Nr: 20-54.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávia Maria de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o pagamento das despesas da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-44.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CARDOSO ROMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010324-44.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LEIDIANE 

CARDOSO ROMAS REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 

320 do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação da 

legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o comprovante 

de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária para 

processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE a requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado 

em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos 

para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010334-88.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO LUCAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010334-88.2016.8.11.0106 REQUERENTE: EVERALDO LUCAS 

MACHADO REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros, bem como documento pessoal ilegível. Cabe à 

parte requerente trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos 

pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse e 

capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa aferir 

a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim 

sendo, INTIME-SE o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

documento pessoal ilegível e comprovante de endereço atualizado em seu 

nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com 

firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-58.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANETE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010336-58.2016.8.11.0106 REQUERENTE: GILVANETE 

SANTOS DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 

320 do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação da 

legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o comprovante 

de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária para 

processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE a requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado 

em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos 

para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-57.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILY VALERIA DA SILVA AKERLEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010349-57.2016.8.11.0106 REQUERENTE: KAMILY VALERIA 

DA SILVA AKERLEY REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos em correição. Compulsando os autos, 

verifica-se que a requerente juntou comprovante de endereço e 

documento pessoal ilegível. Cabe à parte requerente trazer aos autos 

todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos 

do art. 320 do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação 

da legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o 

comprovante de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária 

para processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE a requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento pessoal legível e 

comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, 

declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório 

extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, 

RETORNEM os autos conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-13.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NOVAIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010339-13.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ALESSANDRA 

NOVAIS DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em 

correição. Compulsando os autos, verifica-se que a requerente juntou 

comprovante de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente trazer 

aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, 

nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos pessoais servem para 

identificação da legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto 

o comprovante de endereço visa aferir a competência da unidade 

judiciária para processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE a 

requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de 

endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos 

conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010368-63.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SANTANA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 
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Processo: 8010368-63.2016.8.11.0106 REQUERENTE: FERNANDA 

SANTANA SOUZA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos em correição. Compulsando os autos, 

verifica-se que a requerente juntou comprovante de endereço de 

terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os 

documentos pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse 

e capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa 

aferir a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. 

Assim sendo, INTIME-SE a requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo 

possível, declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida 

em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-18.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA SOUSA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010371-18.2016.8.11.0106 REQUERENTE: DJALMA SOUSA 

BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 

320 do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação da 

legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o comprovante 

de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária para 

processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE o requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado 

em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos 

para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-25.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDMISON DAS MERCES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010377-25.2016.8.11.0106 REQUERENTE: EDMISON DAS 

MERCES DE SOUZA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos em correição. Compulsando os autos, 

verifica-se que o requerente juntou comprovante de endereço e 

documento pessoal ilegível. Cabe à parte requerente trazer aos autos 

todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos 

do art. 320 do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação 

da legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o 

comprovante de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária 

para processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE o requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento pessoal legível e 

comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, 

declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório 

extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, 

RETORNEM os autos conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-47.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NOELIA MARIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010382-47.2016.8.11.0106 REQUERENTE: NOELIA MARIA DE 

ANDRADE REQUERIDO: OI S.A Vistos em correição. Compulsando os 

autos, verifica-se que a requerente juntou comprovante de endereço de 

terceiros, bem como documento pessoal ilegível. Cabe à parte requerente 

trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos pessoais servem 

para identificação da legitimidade, interesse e capacidade das partes, 

enquanto o comprovante de endereço visa aferir a competência da 

unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE 

a requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento 

pessoal ilegível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, 

não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010386-84.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAR DA COSTA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010386-84.2016.8.11.0106 REQUERENTE: GILVAR DA COSTA 

ROSA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Compulsando 

os autos, verifica-se que o requerente juntou comprovante de endereço 

de terceiros, bem como documento pessoal ilegível. Cabe à parte 

requerente trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos 

pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse e 

capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa aferir 

a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim 

sendo, INTIME-SE o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

documento pessoal ilegível e comprovante de endereço atualizado em seu 

nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com 

firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-91.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010392-91.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ALEX SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos em correição. Compulsando os autos, 

verifica-se que o requerente juntou comprovante de endereço de 

terceiros, bem como documento pessoal ilegível. Cabe à parte requerente 

trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos pessoais servem 

para identificação da legitimidade, interesse e capacidade das partes, 

enquanto o comprovante de endereço visa aferir a competência da 

unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE 

o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento 

pessoal ilegível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, 

não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010404-08.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LAFAIETE RAMOS LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010404-08.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LAFAIETE RAMOS 

LOBO REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Compulsando 

os autos, verifica-se que o requerente juntou comprovante de endereço 

de terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 

do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação da 

legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o comprovante 

de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária para 

processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE o requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado 

em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos 

para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-45.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GININHO TSEREDZAPRIWE TSIBO OOPRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010408-45.2016.8.11.0106 REQUERENTE: GININHO 

TSEREDZAPRIWE TSIBO OOPRE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos em correição. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente 

juntou comprovante de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente 

trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos pessoais servem 

para identificação da legitimidade, interesse e capacidade das partes, 

enquanto o comprovante de endereço visa aferir a competência da 

unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE 

o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de 

endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos 

conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010412-82.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DANIEL RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010412-82.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MARCIO DANIEL 

RAMIRES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. Compulsando os 

autos, verifica-se que o requerente juntou comprovante de endereço de 

terceiros, bem como documento pessoal ilegível. Cabe à parte requerente 

trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos pessoais servem 

para identificação da legitimidade, interesse e capacidade das partes, 

enquanto o comprovante de endereço visa aferir a competência da 

unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE 

o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento 

pessoal ilegível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, 

não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Em seguida, RETIFIQUE, a Secretaria, o polo ativo da ação, 

promovendo-se, as anotações de praxe. Após, RETORNEM os autos 

conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-74.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010419-74.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JOSE MARIA LOPES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Compulsando os 

autos, verifica-se que o requerente juntou comprovante de endereço de 

terceiros, bem como documento pessoal ilegível. Cabe à parte requerente 

trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos pessoais servem 

para identificação da legitimidade, interesse e capacidade das partes, 

enquanto o comprovante de endereço visa aferir a competência da 

unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE 

o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento 

pessoal ilegível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, 

não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-59.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ODINAIR FERREIRA DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010420-59.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ODINAIR FERREIRA 

DE PAIVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em correição. Compulsando os 

autos, verifica-se que o requerente juntou comprovante de endereço de 

terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os 

documentos pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse 

e capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa 

aferir a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. 

Assim sendo, INTIME-SE o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo 

possível, declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida 

em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-21.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010429-21.2016.8.11.0106 REQUERENTE: SONIA MARIA DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S.A Vistos em correição. Compulsando os autos, 

verifica-se que a requerente juntou comprovante de endereço de 

terceiros, bem como documento pessoal incompleto e ilegível. Cabe à parte 

requerente trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos 

pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse e 

capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa aferir 

a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim 

sendo, INTIME-SE a requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

documento pessoal completo (legível) e comprovante de endereço 

atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário 

do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos 

para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010453-49.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR SERAFIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010453-49.2016.8.11.0106 REQUERENTE: EDIMAR SERAFIM 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. Compulsando os 

autos, verifica-se que o requerente juntou comprovante de endereço de 

terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os 

documentos pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse 

e capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa 

aferir a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. 

Assim sendo, INTIME-SE o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo 

possível, declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida 

em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010456-04.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010456-04.2016.8.11.0106 REQUERENTE: RAIMUNDO 

NONATO DE SOUZA FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos em correição. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente 

juntou comprovante de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente 

trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos pessoais servem 

para identificação da legitimidade, interesse e capacidade das partes, 
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enquanto o comprovante de endereço visa aferir a competência da 

unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE 

o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de 

endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos 

conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010459-56.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010459-56.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

ROCHA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 

320 do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação da 

legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o comprovante 

de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária para 

processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE o requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado 

em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos 

para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010491-61.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA MARIA BEZERRA PORTO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010491-61.2016.8.11.0106 REQUERENTE: SUZANA MARIA 

BEZERRA PORTO LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S/A 

Vistos em correição. Compulsando os autos, verifica-se que a requerente 

juntou comprovante de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente 

trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos pessoais servem 

para identificação da legitimidade, interesse e capacidade das partes, 

enquanto o comprovante de endereço visa aferir a competência da 

unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE 

a requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de 

endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos 

conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010466-48.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010466-48.2016.8.11.0106 REQUERENTE: FERNANDA ROSA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros, bem como documento pessoal ilegível. Cabe à 

parte requerente trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos 

pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse e 

capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa aferir 

a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim 

sendo, INTIME-SE a requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

documento pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu 

nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com 

firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010505-45.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELENE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010505-45.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ROZELENE DE 

SOUZA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros e documento pessoal ilegível. Cabe à parte 

requerente trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos 

pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse e 

capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa aferir 

a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim 

sendo, INTIME-SE a requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

documento pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu 

nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com 

firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010508-97.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MOURA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010508-97.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LEANDRO DE 

MOURA SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em 

correição. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente juntou 

comprovante de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente trazer 

aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, 

nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos pessoais servem para 

identificação da legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto 

o comprovante de endereço visa aferir a competência da unidade 

judiciária para processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE o 

requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de 

endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos 

conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010521-96.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MACELLY VELOSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010521-96.2016.8.11.0106 REQUERENTE: RICARDO MACELLY 

VELOSO SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em 

correição. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não juntou 

comprovante de endereço e documentos pessoais. Cabe à parte 

requerente trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos 

pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse e 

capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa aferir 

a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim 

sendo, INTIME-SE o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

documento pessoal e comprovante de endereço atualizado em seu nome, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos 

conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010522-81.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MACELLY VELOSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010522-81.2016.8.11.0106 REQUERENTE: RICARDO MACELLY 

VELOSO SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos em correição. Compulsando os 

autos, verifica-se que o requerente não juntou comprovante de endereço 

e documentos pessoais. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 

320 do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação da 

legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o comprovante 

de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária para 

processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE o requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento pessoal e comprovante 

de endereço atualizado em seu nome, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010525-36.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON TRICHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010525-36.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ILTON TRICHES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos em correição. Compulsando os autos, 

verifica-se que o requerente juntou comprovante de endereço de terceiros 

e documento pessoal ilegível. Cabe à parte requerente trazer aos autos 

todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos 

do art. 320 do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação 

da legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o 

comprovante de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária 

para processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE o requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento pessoal legível e 

comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, 

declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório 

extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, 

RETORNEM os autos conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010541-87.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WILHIAN DE SOUZA CALASSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010541-87.2016.8.11.0106 REQUERENTE: WILHIAN DE SOUZA 

CALASSE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros e documento pessoal ilegível. Cabe à parte 

requerente trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos 

pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse e 

capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa aferir 

a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim 

sendo, INTIME-SE o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

documento pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu 

nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com 

firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 
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petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010549-64.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GOMES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010549-64.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ADRIANA GOMES 

SANTANA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos em 

correição. Compulsando os autos, verifica-se que a requerente juntou 

comprovante de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente trazer 

aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, 

nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos pessoais servem para 

identificação da legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto 

o comprovante de endereço visa aferir a competência da unidade 

judiciária para processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE a 

requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de 

endereço atualizado em seu nome, e, não sendo possível, declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos 

conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010554-86.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CORREIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010554-86.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

CORREIA DE ANDRADE REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não juntou 

documento pessoal e anexou comprovante de endereço de terceiros. 

Cabe à parte requerente trazer aos autos todos os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os 

documentos pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse 

e capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa 

aferir a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. 

Assim sendo, INTIME-SE o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, documento pessoal e comprovante de endereço atualizado em seu 

nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com 

firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010574-77.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANO DA SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010574-77.2016.8.11.0106 REQUERENTE: HOZANO DA SILVA 

REIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 

320 do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação da 

legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o comprovante 

de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária para 

processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE o requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado 

em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos 

para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010576-47.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ZELMA PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010576-47.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ZELMA PEREIRA 

DOS REIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 

320 do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação da 

legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o comprovante 

de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária para 

processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE a requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado 

em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos 

para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010714-14.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010714-14.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LEOMAR 

RODRIGUES LOPES REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 

320 do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação da 

legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o comprovante 

de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária para 

processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE o requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado 

em seu nome, e, não sendo possível, declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos 

para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 77889 Nr: 3143-30.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hudson Perroud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência no valor de: R$ 24,50 (vinte e quatro reais e 

cinquenta centavos) - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 78015 Nr: 3203-03.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Kemparski, IZAURA MARIA SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência no valor de: R$ 24,50 (vinte e quatro reais e 

cinquenta centavos) - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77689 Nr: 3033-31.2017.811.0095

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 Diante do exposto, posterga-se os efeitos das respectivas medidas 

deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses, contados da ciência da 

ofendida, devendo aquela ser cientificada nos termos do art. 201, §2º, do 

CPP.Ressalta-se, contudo, que ocorrendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito, podendo 

inclusive, se for o caso, o acusado ter decretada a sua prisão 

preventiva.Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em 

caso de eventual e novo comportamento desviado do indiciado.Por 

derradeiro, intime-se pessoalmente o requerido e vítima desta decisão 

cientificando o primeiro que em caso de descumprimento poderá ensejar a 

custódia cautelar.Tendo em vista que a ofendida manifestou 

expressamente desejo de representar criminalmente o acusado (fl. 12), 

com a vinda do Inquérito Policial, translade-se o necessário para aqueles 

autos. Publique-se. Intime-se o MPE.Com o trânsito em julgado, arquive-se 

o presente incidente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 78077 Nr: 3246-37.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DA SILVA - ME, Odair Martins 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência no valor de: R$ 24,50 (vinte e quatro reais e 

cinquenta centavos) - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 78078 Nr: 3247-22.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DA SILVA - ME, Odair Martins 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência no valor de: R$ 24,50 (vinte e quatro reais e 

cinquenta centavos) - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 78106 Nr: 3-51.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D L NUNES COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência no valor de: R$ 24,50 (vinte e quatro reais e 

cinquenta centavos) - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61768 Nr: 841-67.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR MANOEL ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GRANDER COMÉRCIO - ME, Adriano 

Grander

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Rocha dos Santos - 

OAB:12692-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil, a recair sobre a pessoa jurídica e 

sobre o sócio.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

parte executada ADRIANO GRANDER COMÉRCIO –Me CNPJ 

07108925/0001-08 representada por ADRIANO GRANDER CPF nº 

004.191.581-03 e até o limite do crédito exequendo (R$ 22.008,67), o que 

faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso 

da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se a exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal , 

certifique-se e voltem-me conclusos.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 77878 Nr: 3133-83.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA APARECIDA DA SILVA, JOSÉ VITOR DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do(s) advogado(s) do exeqüente/autor para pagar 

a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove 

reais), - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de guia 

a ser emitida no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), basta 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), sob pena de devolução da Carta Precatória 

ao Juízo Deprecante, nos termos do provimento nº56/07 CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 77885 Nr: 3140-75.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Taveira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência no valor de: R$ 24,50 (vinte e quatro reais e 

cinquenta centavos) - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 78117 Nr: 6-06.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euza Maria Coelho dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência no valor de: R$ 24,50 (vinte e quatro reais e 

cinquenta centavos) - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 19511 Nr: 786-15.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Inácio Ballin Schuster

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Intimação do advogado - Michell José Giraldes Portela - nos termos do 

Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que DEVOLVA em 

Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se encontra em carga 

fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 
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penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46959 Nr: 1811-58.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(a) defensor(a) do denunciado, para que no prazo legal, 

apresente os memoriais finais nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 19800 Nr: 1075-45.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Moreira de Oliveira, Michell Jose Giraldes Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado - Michell José Giraldes Portela - nos termos do 

Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que DEVOLVA em 

Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se encontra em carga 

fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 60198 Nr: 443-09.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Rosa Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca e, em razão da 

parte autora já ser patrocinada pela Defensoria Pública local, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Dra. Lucimar Dias da Silva - OAB/MT nº 20.637, para promover a defesa 

da autora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65834 Nr: 2971-16.2017.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agilmar Raimundo da Silva, Adjalma Raimundo da Silva, 

Evanilda da Silva Vera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Paiao - OAB:18.145A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:MT/6358

 Diante do exposto, nos termos dos artigos 291, 292 e 321, todos do 

Código de Processo Civil, concedo aos embargantes o prazo de 15 

(quinze) dias, para atribuir o valor correto à causa o valor atribui a ação 

de execução, bem como efetue o pagamento das custas processuais ou 

comprovar a sua hipossuficiência para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como sane as demais irregularidades acima 

apontadas, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 65834 Nr: 2971-16.2017.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agilmar Raimundo da Silva, Adjalma Raimundo da Silva, 

Evanilda da Silva Vera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Paiao - OAB:18.145A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:MT/6358

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para queos embargantes 

o prazo de 15 (quinze) dias atribuir o valor correto à causa o valor atribui 

a ação de execução, bem como efetue o pagamento das custas 

processuais ou comprovar a sua hipossuficiência para efetuar o 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como sane as 

demais irregularidades acima apontadas, sob pena de indeferimento da 

inicial e extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos da decisão 

de Ref: 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 2881 Nr: 358-19.2000.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lais Assis Ribeiro da Silva, Júlio César Pereira da Silva, 

Milton De Aguiar Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackeline Masson Gonçalves - 

OAB:5345/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada - Jackeline Masson Gonçalves - nos termos do 

Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que DEVOLVA em 

Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se encontra em carga 

fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 19809 Nr: 1084-07.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iranice Santana Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Intimação do advogado - Michell José Giraldes Portela - nos termos do 

Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que DEVOLVA em 

Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se encontra em carga 

fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44086 Nr: 176-42.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteir Gregório Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Valerio Junior - 

OAB:17.529, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de penhora, devendo emitir a guia pelo 

Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 40346 Nr: 98-19.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nival Boscolo Pina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Prata Ltda, B B Seguro Auto ( 

Companhia Brasil Veiculos)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Solange de Almeida 

Moraes Lemes - OAB:14.334-B, Leandro Alves Pessoa - 

OAB:272134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eugênio Sobradiel Ferreira - 

OAB:OAB/PR 19.016, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15.013-A-MT, 

Wagner Peter Krainer José - OAB:OAB/PR 19060

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) das Partes, da audiência a ser realizada 

no dia 27 de fevereiro de 2018, às 14h25minutos, na Comarca de 

Andradina/SP, com finalidade de colheita de depoimento pessoal do Autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65670 Nr: 2884-60.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evair Claudio de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite na Seção 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento do referido 

recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 15 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45806 Nr: 1365-55.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita Pereira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse 

processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários advocatícios.Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Pedra 

Preta-MT, 07 de fevereiro de 2018. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 7299 Nr: 62-21.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Duran, José Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Matheus Shindy Hildebrandt Ide - OAB:17.742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, acerca da DATA da 

realização do LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO nos autos do processo 

1074-18.2011.811.0036 - código 17644, que terá início o primeiro LEILÃO 

no dia 03/04/2018 às 13:00 horas e segundo LEILÃO no dia 13/04/2018 a 

partir das 13:00 horas no Fórum de Justiça da Comarca de Guiratinga/MT, 

com endereço: Av. Rotary Internacional, nº. 1525 - Bairro Santa Maria 

Bertila, Guiratinga/MT, conforme documento de fls. 255.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53359 Nr: 250-28.2016.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira de Moura Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloir Rafagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sival Pohl Moreira de Castilho - 

OAB:3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:21712/O, Jaqueline Rafagnin Marques - OAB:OAB/MT 15.499

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória interposta por Elvira de Moura Leal em 

desfavor de Aloir Rafagnin, qualificados nos autos.

Na audiência de conciliação (ref. 36) as partes transigiram amigavelmente 

quanto ao pagamento do débito, requerendo a homologação do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em ref. 36 dos autos do 

processo.

Condenado a parte requerida ao pagamento das custas processuais.

Honorários advocatícios, conforme pactuado entre as partes.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 57156 Nr: 1604-88.2016.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Nunes Neto, Luziete Manduca de 

Oliveira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) PATRONO(S) DO EXEQUENTE, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos quanto ao auto de avaliação de 

Ref:18, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60602 Nr: 651-90.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKdSRC, Luzeny Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 S E N T E N Ç A
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Vistos etc.

 Trata-se de ação de concessão de amparo social à pessoa portadora de 

deficiência ajuizada por Luan Kelvyn da Silva Ribeiro Costa em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, em 

breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, 

requerendo concessão do “Benefício de Amparo Social à pessoa 

portadora de deficiência (LOAS)”.

Em petição de fls.44-45 o autor ingressou com o requerimento 

administrativo junto ao requerido, o qual informa que foi concedido o 

benefício pleiteado, qual seja amparo social à pessoa portadora de 

deficiência.

Os autos vieram conclusos para sentença.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Fora constatada a concessão do benefício pleiteado pela requerente 

através de requerimento administrativo no instituto requerido.

Assim sendo, conforme se vê a presente ação perdeu seu objeto, 

devendo, portanto, ser extinta.

 ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse 

processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as devidas cautelas de estilo.

Pedra Preta-MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45750 Nr: 1344-79.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Fatima de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da preliminar.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

Em relação à preliminar exposta pelo requerido, e tendo em vista a entrada 

de requerimento administrativo pela autora, dou por prejudicada a 

preliminar, uma vez que, esta fora suprimida com a postulação de 

requerimento administrativo pela autora junto ao instituto requerido, razão 

pela qual também REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Verifico que a hipótese dos autos embasa-se na previsão contida no 

artigo 357, inciso V do Código de Processo Civil, dada a impossibilidade de 

conciliação entre as partes fls.28-37. Impõe-se reconhecer que se 

encontram presentes as condições da ação e a regularidade processual, 

de modo que dou o feito por saneado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 

2018, às 14h30min, devendo as partes ser intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, ambos 

requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da data 

designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50167 Nr: 661-08.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Vitanio Vieira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de manutenção de auxílio-doença e transformação em 

aposentadoria por invalidez com pedido de tutela antecipada ajuizada por 

Antônio Vitanio Vieira Alves em face de Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS, devidamente qualificados nos autos.

A parte autora peticionou em fls.39 requerendo a extinção do feito em 

razão de sua desistência, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Contudo, fora determinada a intimação do requerido para se manifestar 

acerca da desistência da ação pela parte autora conforme fls.56, porém 

transcorreu o prazo “in albis” sem o requerido se manifestar.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulado em fls.39.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da 

ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57606 Nr: 1818-79.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Costa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Verifico que a hipótese dos autos embasa-se na previsão contida no 

artigo 357, inciso V do Código de Processo Civil, dada a impossibilidade de 

conciliação entre as partes fls.24-28. Impõe-se reconhecer que se 

encontram presentes as condições da ação e a regularidade processual, 

de modo que dou o feito por saneado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 

2018, às 15h30min, devendo as partes ser intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, ambos 

requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da data 

designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 58806 Nr: 2384-28.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, em razão da 

parte ré já ser patrocinada pela Defensoria Pública Local, - nomeio como 

defensor dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dr. Renato 

Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9892-B, para promover a defesa do 

denunciado Willian Silveira, bem como para apresentar os memoriais finais 

escritos nos autos, no prazo legal.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143127 Nr: 5455-83.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos as 

partes, por meio de seus advogados legalmente contituídos, a fim de 

intimarem da designação de audiência de conciliação para o dia 

07/03/2018, às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140941 Nr: 4504-89.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Ares Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo, para o advogado parte autora, impugnar 

sobre a contestação de ref. 11, apesar de estar devidamente intimado à 

ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 140940 Nr: 4503-07.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Pereira Leite de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente impulsiono os 

autos a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, impugnar a 

contestação de ref. 11

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148785 Nr: 8316-42.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM - PROCESSOS DE BENEFICIAMENTO E SERVIÇOS 

EM MINÉRIOS EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

intimar da audiência designada para o dia 07/03/2018 às 15:40 horas, 

conforme ref. 7.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147867 Nr: 7877-31.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilhermina de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca da decisão de ref. 05.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113777 Nr: 2625-18.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref.38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148719 Nr: 8281-82.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Benedita de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca da decisão de ref. 06.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146949 Nr: 7509-22.2017.811.0028

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Brenner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helene Farah Said

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA - OAB:18788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 146949

DESPACHO

VISTOS

Trata-se de Ação de Conversão de Separação Consensual em Divorcio 

proposta por Luiz Alberto Brenner em face de Helene Farah Said.

É o relatório.

 Decido.

Defiro o pedido de benefício da Justiça Gratuita.

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

presente exordial.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Cite-se o réu com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do NCPC, para que 
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compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148640 Nr: 8249-77.2017.811.0028

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luis de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11.246/MT

 Traslado de Documentos

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, trasladei para os autos código nº 

149321 a defesa prévia.

Poconé - MT, 16 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 53134 Nr: 1-89.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Emilia Correa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT, Hospital Geral de 

Poconé, Walter Avila Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Livia Comar da Silva - 

OAB:7650, Lucas Guimarães Rodrigues Gouveia - OAB:16928/MT, 

Pedro Ovelar - OAB:6270-N/MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a fim 

de intimar as partes, por meio de seus advogados constituídos, referente 

a redesignação da audiência para o dia 08 de março de 2018, às 15:30 

horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 114367 Nr: 2809-71.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Municipio de 

Poconé -MT, Ilma Regima Figueiredo, Luís Antonio Vitório Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington Petrolini Molitor - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935, Cláudio José de Assis Filho - Procurador do Estado - 

OAB:, Lucas Guimarães Rodrigues Gouveia - OAB:16928/MT

 INTIMANDO a parte requerida - MUNICIPIO DE POCONÉ / MT, para 

comprovar o depósito da quantia remanescente, conforme eterminado pelo 

despacho de ref. 278, sob pena de multa diária já majorada no valor de R$ 

5.000,00 ( cinco mil reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146709 Nr: 7401-90.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CÓDIGO: 146709

DESPACHO

VISTOS

 Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Matérias, proposta 

por Marcos Antonio Bastos face da HDI SEGUROS S/A.

É o relatório.

 Decido.

Defiro o pedido de benefício da Justiça Gratuita.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

presente exordial.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Cite-se o réu com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 146949 Nr: 7509-22.2017.811.0028

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Brenner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helene Farah Said

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA - OAB:18788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que considerando a determinação de ref.04, 

encontra-se designado audiência de conciliação para o dia 25/04/2018, às 

13:00 horas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018635-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo requerimentos, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018644-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE DE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo requerimentos, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018034-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS INOCENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte para audiência no dia 3 de abril de 2018 as 16:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011120-46.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011120-46.2014.8.11.0028 REQUERENTE: SANDRA REGINA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito e indenizatória onde a parte autora alega que houve 

a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito em 

razão de negócio jurídico por ela desconhecido. A promovida apresentara 

contestação, requerendo, em síntese, que sejam julgados improcedentes 

todos os pedidos formulados na peça vestibular haja vista que não restou 

comprovada qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou 

qualquer outro elemento que motive a sua condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais como pleiteado. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Primeiramente, ressalto que não foram arguidas 

preliminares, passando ao julgamento do mérito da demanda. A inteligência 

do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos mostra que: o Juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. A 

jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335) - 

negritei. O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que: é 

entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para 

expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos 

os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998) - negritei. Temos por 

regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é 

da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. 

Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, ficando bastante 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do 

prestador do serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como 

deve ocorrer no presente caso. Com efeito, a reclamada não apresentou 

nenhum documento no qual provasse a legitimidade dos débitos contraídos 

pela parte autora. Noutra banda, à hipótese em testilha aplicam-se as 

disposições da lei consumerista, comparecendo a operadora de telefonia 

como fornecedora de serviços e o reclamante como consumidor final, 

razão pela qual, segundo inteligência do art. 14 do CDC, eventuais danos 

causados a este devem ser respondidos de forma objetiva por aquele, 

independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a prova da 

existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou 

devidamente comprovado. Verifico o aborrecimento, o desgaste, a 

intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que sentiu ferida no 

seu direito de cidadão e consumidor, pois teve de suportar os danos 

decorrentes de uma negativação indevida. Nesse sentido, mutatis 

mutandis, a jurisprudência pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE 

TELEFONIA. COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS 

RECLAMAÇÕES. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). Caso em que, mesmo depois de diversas 

reclamações através do atendimento por call center a companhia ré 

manteve a cobrança de serviços não contratados. Dano moral 

caracterizado. Valor da condenação arbitrado na origem mantido, porque 

proporcional à extensão do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade e a natureza jurídica da indenização. APELO NÃO 

CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70022831531, minha 

relatoria, j. 30/04/2008 – grifei); AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. 

CONEXÃO DE BANDA LARGA À INTERNET BR TURBO 300. PERSISTÊNCIA 

NA COBRANÇA MESMO APÓS A RECLAMAÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS 

INFRUTÍFERAS DE CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. 

BLOQUEIO DO TELEFONE FIXO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. 

INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA MODESTA FACE AO 

DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE DA CONSUMIDORA E AOS ATOS 

LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 71000820555, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado 

em 23/03/2006). Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, , JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 
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correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ), bem como DECLARO a inexistência dos débitos em tela e, 

consequentemente, ORDENO a notificação dos órgãos de restrição ao 

crédito para que promovam a exclusão em caráter definitivo dos dados 

referentes a esses débitos ora declarados inexistentes. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010683-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação 

por Danos Morais com Tutela de Urgência em que ANA MARIA DA SILVA 

e TELEFÔNICA S/A formularam acordo em audiência de conciliação, 

postulando pela sua homologação. Inicialmente cumpre registrar que a 

conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 139, incisos II e 

V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução 

do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Por conseguinte, constato que o 

acordo celebrado preserva os interesses das partes e, não constato 

nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. Cumpre salientar 

que a parte reclamada acostou aos autos comprovante de pagamento, 

atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais razões, 

HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, “b”, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Expeça-se competente alvará. Após, arquivem-se imediatamente 

os autos com as anotações e baixas necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013140-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GRACIELE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0013140-44.2017.811.0028 Polo Ativo: FERNANDA GRACIELE DE 

ARRUDA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S/A VISTOS, Trata-se de 

Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com 

Tutela de Urgência proposta por FERNANDA GRACIELE DE ARRUDA, em 

face da TELEFÔNICA S/A. É o relatório. Decido. Conforme em audiência de 

Conciliação (mov.14), a qual o patrono do autor requereu a desistência da 

ação ante a ausência da parte reclamante, nos termos do enunciado 90 

FONAJE. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. 

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016819-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BELITA ALENCAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de abril de 2018 as 13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014888-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0014888-48.2016.811.0028 Polo Ativo: EDSON FERREIRA SANTOS Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada não foi 

formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente do(a) 

procurador(a) da parte reclamante Dr. Sérgio Paula Assunção, CPF n. 

327.592.231-91, c/c n. 22.994-6, agencia n. 0662-9, junto ao Banco do 

Brasil, desde que tenha procuração com poderes de transigir, receber e 

dar quitação, devendo a requerida juntar comprovante de pagamento nos 

autos; b) o presente acordo encerra qualquer pretensão de qualquer 

natureza quanto ao fato; c) em caso de descumprimento injustificado, 

haverá aplicação da penalidade de multa de 10% (dez por cento). 

DELIBERAÇÕES Assim, opino pela homologação da convenção acima 

descrita, com fulcro no art. 487, III, ?b?, do NCPC. AS PARTES DESISTEM 

EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Submeto 

os autos à MMª. Juíza Dra. Kátia Rodrigues Oliveira para apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. A seguir a MMª. Juíza proferiu 

SENTENÇA nos seguintes termos: HOMOLOGO por sentença a minuta 

apresentada pela Juíza Leiga. Tendo em vista que ocorreu o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Saem os presentes intimados desta decisão. 

NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e 

achado vai devidamente assinado pelos presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)
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DESPACHO VISTOS, Em análise detida dos autos, verifica-se que alguns 

documentos encontram-se ilegíveis. Dessa forma, nos termos do art. 321 

do CPC, intime-se a parte autora para acostar aos autos procuração 

legível, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para análise do 

pleito liminar. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016943-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ANICETO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de abril de 2018 as 13:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010584-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO CARRERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIO DA SILVA NEVES (REQUERIDO)

RODRIGO DE ARRUDA NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O (ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais c/c 

Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito proposta 

por EDVALDO CARRERO em face de RODRIGO DE ARRUDA NEVES e 

SEBASTIÃO DA SILVA NEVES. A parte requerente, devidamente intimada 

através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. Cumpre salientar que o patrono da 

parte reclamante justificou a ausência do autor aduzindo que o mesmo 

trabalha na Bolívia, no entanto, não apresentou nenhuma prova de suas 

alegações. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a 

extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e 

honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011573-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA AUGUSTA DA SILVA (REQUERENTE)

EDSANDRA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

BENEDITA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIELE CRISTINA DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

CLARA JULIANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de indenização por danos morais, 

proposta por BENEDITA MARTINS DA SILVA, CLARA JULIANA 

RODRIGUES DA SILVA, DELZA AUGUSTA DA SILVA, EDSANDRA SILVA 

SANTOS e FRANCIELE CRISTINA DE ARRUDA RONDON em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENRGISA S.A. Consta no 

Id 8528488 e 8528495, petição pedindo desistência das partes Delza 

Augusta Da Silva, Edsandra Silva Santos e Franciele Cristina de Arruda. 

As demais partes interessadas entabularam acordo extrajudicial, 

conforme instrumento acostado aos autos no Id 8528500. Ante exposto, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA das partes Delza Augusta Da Silva, 

Edsandra Silva Santos e Franciele Cristina de Arruda, bem como, 

HOMOLOGO O ACORDO EXTRAJUDICIAL por sentença feito pelas partes 

Benedita e Clara, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência a extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014053-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

BERNARDO FIRMINO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

BENEDITO GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

BENEDITO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

BENTO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITO GONCALO DE AQUINO NUNES (REQUERENTE)

BENEDITO GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITO NUZETE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de indenização por danos morais, 

proposta por BENEDITO FRANCISCO DA SILVA, BENEDITO GONÇALO DA 

SILVA, BENEDITO GONÇALO DE AQUINO NUNES, BENEDITO GONÇALVES 

DA COSTA, BENEDITO LINO DA SILVA, BENEDITO NUZETE RODRIGUES, 

BERNARDO FIRMINO, BENTO FERREIRA DA SILVA E BENTO PEREIRA DOS 

SANTOS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENRGISA S.A. Consta no Id 8555888, petição pedindo desistência das 

partes Bento Ferreira da Silva e Bento Pereira dos Santos. As demais 

partes interessadas entabularam acordo extrajudicial conforme 

instrumento acostado aos autos no Id 8555903. Ante o exposto, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA das partes Bento Ferreira da Silva e Bento 

Pereira dos Santos, bem como, HOMOLOGO O ACORDO EXTRAJUDICIAL 

por sentença das demais partes, para que produza seus legais efeitos e, 

por consequência a extingo o processo com julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014916-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERDINANDO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0014916-16.2016.811.0028 Polo Ativo: FERDINANDO AUGUSTO DA SILVA 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada não foi 

formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 
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comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente da procuradora 

da parte reclamante Dra. Gilcecleide Fátima de Oliveira Magalhães, CPF n. 

362.423.061-15, c/c n. 8.725-4 constando como primeiro titular o Senhor 

Maurício Bueno Magalhães CPF n. 276.620.201-34, agencia n. 0662-9, 

junto ao Banco do Brasil, desde que tenha procuração com poderes de 

transigir, receber e dar quitação, devendo a requerida juntar comprovante 

de pagamento nos autos; b) o presente acordo encerra qualquer 

pretensão de qualquer natureza quanto ao fato; c) em caso de 

descumprimento injustificado, haverá aplicação da penalidade de multa de 

10% (dez por cento). DELIBERAÇÕES Assim, opino pela homologação da 

convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, ?b?, do NCPC. AS 

PARTES DESISTEM EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL. Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Submeto os autos à MMª. Juíza Dra. Kátia Rodrigues Oliveira 

para apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. A seguir a MMª. 

Juíza proferiu SENTENÇA nos seguintes termos: HOMOLOGO por 

sentença a minuta apresentada pela Juíza Leiga. Tendo em vista que 

ocorreu o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Saem os presentes intimados desta 

decisão. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido 

e achado vai devidamente assinado pelos presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014094-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA LOURENCA DA SILVA (REQUERENTE)

EDVANIA DE ALVARENGA PENHA (REQUERENTE)

ELIANE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

ELIANE CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

ELGISLAINE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

EDNEIA LUIZA DE SOUZA (REQUERENTE)

EDMILSON DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

EDSON MAMEDES DA SILVA (REQUERENTE)

ELEOZIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

ELEINE GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de indenização por danos morais, 

proposta por EDMILSON DE ARAUJO BASTOS, EDNA LOURENÇO DA 

SILVA, EDNEIA LUIZA DE SOUZA GOMES DA SILVA, EDSON MAMEDES 

DA SILVA, EDVANIA DE ALVARENGA PENHA, ELGISLAINE RAMOS DA 

SILVA, ELEINE GONÇALVES NETO, ELEOZIDIO DA SILVA, ELIANE CARMO 

DA SILVA e ELIANE DE ARRUDA E SILVA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENRGISA S.A. Consta no Id 8556376, 

petição pedindo desistência das partes EDVANIA DE ALVARENGA PENHA 

e ELIANE CARMO DA SILVA. As demais partes interessadas entabularam 

acordo extrajudicial conforme instrumento acostado aos autos no Id 

8556382. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA das partes 

Edvania de Alvarenga Penha e Eliane Carmo da Silva, bem como, 

HOMOLOGO O ACORDO EXTRAJUDICIAL por sentença das demais 

partes, para que produza seus legais efeitos e, por consequência a 

extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, 

“b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013987-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL R DO PRADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON GONCALO DE FRANCA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de abril de 2018 as 13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014139-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO MANOEL MARQUES (REQUERENTE)

GRACIELY RODRIGUES DE PADUA (REQUERENTE)

GRAZIELE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de indenização por danos morais, 

proposta por GONÇALO MANOEL MARQUES, GRACIELY PEREIRA DA 

SILVA e GRAZIELE PEREIRA DA SILVA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENRGISA S.A. Consta no Id 8556743, 

petição pedindo desistência da parte Graziele Pereira da Silva. As demais 

partes interessadas entabularam acordo extrajudicial conforme 

instrumento acostado aos autos no Id 8556755. Ante o exposto, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA de Graziele Pereira da Silva, bem como, 

HOMOLOGO O ACORDO EXTRAJUDICIAL por sentença das demais 

partes, para que produza seus legais efeitos e, por consequência a 

extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, 

“b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014137-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

GISLAINE OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

GONCALINA DA SILVA (REQUERENTE)

GIOVANY GONCALO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de indenização por danos morais, 

proposta por GIOVANY GONÇALO DE BARROS, GISLAINE OLIVEIRA DE 

JESUS, GONÇALINA DA SILVA e GONÇALINA FRANCISCA DA SILVA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENRGISA S.A. 

Consta no Id 8556722 e 8556729, petição pedindo desistência das partes 

GISLAINE OLIVEIRA DE JESUS e GONÇALINA DA SILVA. As demais 

partes interessadas entabularam acordo extrajudicial conforme 

instrumento acostado aos autos no Id 8556745. Ante o exposto, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA das partes Gislaine Oliveira de Jesus e 

Gonçalina da Silva, bem como, HOMOLOGO O ACORDO EXTRAJUDICIAL 

por sentença das demais partes, para que produza seus legais efeitos e, 

por consequência a extingo o processo com julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010809-55.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BARBOSA PASCOAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLA TICIANEL FUGOLIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELCIO TICIANEL OAB - MT0006505A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010809-55.2014.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE ROBERTO BARBOSA 

PASCOAL REQUERIDO: THAYLA TICIANEL FUGOLIN VISTOS, Trata-se de 

ação de cobrança onde busca a parte reclamante receber um credito que 

alega devido pela reclamada no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e 

duzentos reais). Aduz que as partes firmaram contrato verbal de 

prestação de serviços, consistente no transporte de semoventes, porém 

alega que ao final da realização dos serviços não houve o pagamento da 

obrigação. A reclamada, em sua defesa, preliminarmente arguiu a sua 

ilegitimidade passiva ad causam em razão da não pactuação contratual 

com o promovente, no mérito, alega ainda que a demanda deve ser julgada 

improcedente, visto que não houve o cumprimento integral do pactuado. 

Realizou também pedido contraposto no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), em razão do desaparecimento de 04 (quatro) semoventes e mais o 

pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) pagos a terceiro para 

realizar o transporte de 40 rezes que teria estado em outro lugar que não 

fora avençado pelas partes. O autor impugnou, alegando que a reclamada 

era tomadora de serviços, por isso parte legitima nos autos, que os 

animais desaparecidos na verdade morreram no trajeto em razão da 

impossibilidade em trafegar, pois uma forte chuva provocou deslizamentos 

na estrada sendo obrigado a deixar o gado em outro local para que não 

viessem a óbito. O processo foi levado a instrução, onde foram colhidos 

depoimento pessoal das partes e testemunhas. É o essencial, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Preliminar de Ilegitimidade 

Passiva Ad Causam. Não há se falar em ilegitimidade passiva, uma vez 

que a promovida afirma em audiência de instrução que o seu avô – Sr. 

Francisco José Ticianel é que realiza negócios em seu nome, portanto 

prejudicada a presente liminar. Ultrapassada a preliminar, passo à análise 

do mérito da causa. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 ? apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Observo que em depoimento 

pessoal, o reclamante afirma que a morte dos semoventes se deu em 

razão da negativa da reclamada em permitir que ele descarregasse os 

semoventes em localidade próxima, uma vez que a chuva e o 

deslizamento prejudicavam o percurso. As testemunhas do reclamante, sr. 

Cleiton Rodrigues e José William (Num. 8484672) em depoimento 

afirmaram: que em razão da impossibilidade em realizar o percurso pela 

chuva que acometia o local e o deslizamento de uma pedra que bloqueava 

o caminho o autor, viu-se obrigado a aguardar, contudo, pediu autorização 

da reclamada para deixar o gado em outro local, sendo negado. Dessa 

forma, impossibilidade de trafegar e passando mais de um dia no local, 

quatros rezes vieram a óbito. As testemunhas da promovida Sr. Evaldo 

Ticianel e Edivaldo da Silva afirmaram: que o transporte não fora realizado 

no prazo estipulado, que a primeira testemunha é quem foi até o local após 

um dia de contato com o reclamante, contudo, não achou nenhum 

caminhão lá. Afirmaram também que a as 40 (quarenta) rezes restantes 

foram deixadas em um curral em outra propriedade alheia ao contratado 

pelas partes e que as 04 (quatro) cabeças de gado mortas nunca foram 

vistas, nem mesmo sua ossada, carcaça, etc. Dessa forma, em razão do 

depoimento das partes e suas testemunhas, restou demonstrado que o 

contrato verbal não fora adimplido unicamente pela vontade das partes. 

Assim, verifico a responsabilidade de ambas as partes obstaculizando a 

conclusão do pactuado, uma vez que afirma a parte autora e ré que as 

primeiras 60 rezes foram entregues no local de destino, restando outras 

44 que por força alheia não foram lá deixadas. Nesse diapasão o art. 476 

do Código Cível é claro: “Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos 

contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento 

da do outro” Ressalto que as provas acostadas aos autos, são 

insuficientes em si para apontar qualquer negligencia e ou culpabilidade a 

uma das partes apenas, pois não apontam a morte dos semoventes, a 

contratação de um terceiro para finalizar o serviço prestado pelo 

promovente, as chuvas como impedimento para o negócio avençado, etc. 

Outrossim, o valor apontado a título de pedido contraposto pela parte ré 

mostrasse sem fundamento e aleatório, portanto, impossível seu 

acolhimento. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, bem 

como IMPROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela parte reclamada 

em defesa. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018722-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA CLEIDE DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 10. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Autorizo desde já expedição de alvará competente. Após, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010912-62.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO SILVA (REQUERIDO)

MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES PARA MINERACAO E 

AGRICULTURA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANILDO GONCALO COELHO OAB - MT0015682A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 
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8010912-62.2014.8.11.0028 REQUERENTE: RICARDO DE CAMPOS 

RODRIGUES REQUERIDO: PAULO AUGUSTO SILVA, MULTI COMERCIO E 

REPRESENTACOES PARA MINERACAO E AGRICULTURA LTDA - ME 

VISTOS, Trata-se de reclamação cível onde pretende a parte autora o 

recebimento de R$ 1.677,00 (mil seiscentos e setenta e sete reais), em 

razão de uma colisão de seu veículo VW/Fusca 1.600, PLACA 0720, 

branco, 1985 com a moto CG Fan, placa OBN 9305, vermelha, de 

propriedade da segunda reclamada, e pilotada pelo primeiro reclamado. 

Aduz que o sinistro se deu por imprudência do preposto da segunda ré, 

que as mesmas se prontificaram a pagar os danos advindos do conserto 

do automóvel, contudo até o presente momento não o fizeram. A 2ª 

reclamada, em sua defesa, alegou que o dano não fora de total 

responsabilidade de seu preposto, uma vez que não existe preferencial na 

bia publica trafegada alega ainda que a demanda deve ser julgada 

improcedente, visto os danos causados prejudicou ambas as partes. 

Realizou também pedido contraposto no valor de R$ 1.677,00 (mil 

seiscentos e setenta e sete reais). O 1º reclamado aduziu que o 

reclamante estava trafegando com o veículo em velocidade não permitida 

para ao local, o que impossibilitou o mesmo de frear a tempo de causar o 

dano no automóvel. Aduziu também que no local do acidente as partes 

acordaram em arcar individualmente com as despesas de cada bem, que 

somente tempo depois é que o autor confeccionou B.O. relatando o carro 

e buscando o ressarcimento. O autor impugnou a contestação da segunda 

reclamada, impugnando as fotos via satélite colacionadas, bem como as 

tiradas da via, uma vez que não conseguem comprovar a veracidade do 

dano. O processo foi levado a instrução, onde foram colhidos depoimento 

pessoal das partes e testemunhas do reclamante. É o essencial, atendido 

o disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 ? apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Observo que em depoimento pessoal, o reclamante afirma em 

consonância com a exordial que por orientação da segunda reclamada 

realizou orçamentos e apresentou a esta o valor final (mais barato) sendo 

de R$ 600,00 (seiscentos reais) a mão de obra fora gastos com peças e 

outros. Mencionou também que ocorreria somente o pagamento da 

diferença do conserto do automóvel, já que na colisão os dois veículos 

saíram danificados. Contudo, disse que procurou por diversas vezes as 

partes reclamadas e não houve resposta positiva quanto ao pagamento. 

As testemunhas do reclamante, sra. Leidiane Francisca e o Sr. Francioney 

Jesuino (Num. 8486283) em depoimento afirmaram a ocorrência do dano 

ao bem, ou seja, houve mesmo a batida/colisão, entretanto, a primeira 

testemunha não presenciou a avença relativa a cada parte arcar com o 

dano a seu veículo, bem como a segunda testemunha não viu o acidente. 

Verifico que os depoimentos das testemunhas somente serviram para 

atestar a ocorrência do sinistro, porém os documentos acostados aos 

autos põem a prova as afirmações do reclamante, visto que afirma ter 

realizado três orçamentos, porém só acosta um deles ao apresentar a 

exordial. Outrossim, em seu depoimento o mesmo afirma que as partes 

resolveram arcar com as despesas de forma individual, parecendo que, 

somente após é que foi lavrado o B.O. por ele. Igualmente, o mesmo afirma 

que não tinha condições de arcar com as despesas do conserto, contudo, 

no dia seguinte, conforme faz provas pelas notas fiscais de venda ao 

consumidor, houve a compra dos materiais necessários para levar o bem 

a reparo. Assim, destaco a dubiedade nos argumentos apresentados, por 

isso, seu pedido deve ser julgado improcedente. Outrossim, o valor 

apontado a título de pedido contraposto pela parte ré mostrasse sem 

fundamento e aleatório, pois não há nos autos nenhum comprovante de 

conserto do bem sob sua propriedade, portanto, impossível seu 

acolhimento. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, bem 

como IMPROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela parte reclamada 

em defesa. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011919-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARVALHO CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011919-21.2016.8.11.0028 REQUERENTE: WILLIAN CARVALHO 

CHAGAS REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. VISTO, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito da demanda. Trata-se se AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS, 

proposta por WILLIAN CARVALHO CHAGAS em face de RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Narra a 

inicial que a requerente foi surpreendida com a negativação, quando 

tentou realizar compras no crediário do comércio local. Ao procurar o 

órgão de proteção ao crédito, constatou que seu CPF estava negativado 

no valor de R$ 966,90 referente ao suposto contrato 20176416. Alega que 

não tem debito a com requerida, desconhece qualquer transação no valor 

indicado no extrato. Em sede de contestação, a requerida não logrou êxito 

em demostrar a legitimidade da cobrança. Em que pese esclarecer que o 

referido debito é oriundo da cessão de crédito firmada com a CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, deixou de juntar aos autos o contrato firmado com 

o a CEF, demonstrativos financeiros e a notificação do debito constando 

informação da cessão de credito. Tornando a cobrança indevida. Requer 

ainda na presente demanda a reparação por danos morais, em razão da 

negativação indevida. No que se refere ao quantum da indenização, a 

melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 

relações sociais. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 385 do STJ - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato de haver inscrição 

anterior, posto que a inscrição realizada pela requerida ocorreu em 

16/03/2013, vislumbra-se nos autos outro registro datado de 14/10/2012, 

meses antes da inserção dos débitos em discussão nos presentes autos, 

o que por si só já justificaria a negativa de indenização, com fundamento 

no enunciado de súmula supra citado. Bem como caracterizado esta que o 

requerente é um devedor contumaz, constata-se que há negativações 

preexistente, bem como negativação posteriores, ao desta lide. Em 

acréscimo, denota-se que embora as inscrições desta lide não sejam 

legítimas, urge mencionar que passível de indenização é aquele dano 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Desse modo, em decorrência das provas 

acostadas aos autos e em decorrência da preexistência de inscrição 
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legítima, não há que se falar em ocorrência de dano moral indenizável, 

pois, a meu ver, não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima 

mencionados, bem como, o reclamante não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, para: DECLARAR a inexistência dos 

débitos junto a parte requerida nos valores R$ 966,900 – contrato 

20176416 e DETERMINAR a exclusão do nome da requerente no cadastro 

restritivo de órgãos de proteção ao crédito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-80.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANARAI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010430-80.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ANARAI PEREIRA REQUERIDO: 

VIVO S.A., OI S.A VISTOS, A autora alega que teve seu nome negativado 

pelas partes rés, sendo que a dívida é ilegítima, haja vista que não houve a 

contratação/utilização do plano contratado pelas partes. Em sua 

contestação, as reclamadas requerem a improcedência dos pedidos 

formulados na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação das 

suas responsabilidades no âmbito civil. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. A reclamada em preliminar de mérito alegou a inépcia da 

inicial por não constar comprovante de residência em nome da parte 

autora, contudo, rejeito tal preliminar haja vista que a o documento está em 

nome da parte autora. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: As reclamadas juntaram documentos que 

comprovam a contratação/utilização do plano, de maneira que se torna 

impossível aferir culpabilidade as mesmas, tendo vem vista a relação 

jurídica travada pelas partes. Destarte, com razão as requeridas, vez que, 

para retirar o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, 

necessário será o devido pagamento das obrigações. No mais, por ser 

legitima a contratação pelas partes e, diante da inadimplência da autora, 

não pode agora neste juízo requerer a devida reparação pelos danos 

morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, não 

há ato ilícito a imputar às reclamadas/credoras, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. Ainda, verifica-se que mesmo que falássemos em 

dívida/debito ilegítimo, a parte autora, em extrato apontado em conjunto 

com a exordial, bem como em posterior pesquisa ao SPC, conforme anexo, 

possui negativação anterior as que ora pleiteia esta indenização, 

afirmativa que a exime de qualquer agressão ou ofensa a sua dignidade, 

conforme preconiza a Súmula nº 385, do Superior Tribunal de Justiça, 

ipsis litteris: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REIJEITO a 

preliminar de mérito suscitada JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-13.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODRIEN GONCALO DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORION TURISMO LTDA (REQUERIDO)

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT0019512A (ADVOGADO)

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010428-13.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ODRIEN GONCALO DE 

ARRUDA GOMES REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA, ORION 

TURISMO LTDA Vistos. A parte autora alega que adquiriu bilhete de 

passagem rodoviária para viagem de Cuiabá/MT a Sorriso/MT. Entretanto, 

sustenta que ao chegar na rodoviária da comarca de partida o ônibus já 

havia saído do local meia hora antes de sua partida. Sustenta ainda que 

fora abandonado no local de embarque, sendo obrigado a adquirir 

passagem pela outra companhia do grupo, no valor de R$ 97,15 (noventa 

e sete reais e quinze centavos), o que teve por ilegal, uma vez que é 

aposentado por invalidez e faz uso de isenção de passagem 

interestadual. A promovida apresentou contestação, aduzindo, em síntese, 

que o reclamante fizera confusão, uma vez que no bilhete de passagem 

adquirido consta que saia da cidade de Várzea Grande/MT no horário de 

21 horas, não podendo assim ser responsabilizada por culpa exclusiva do 

autor, requerendo ao final que os pedidos insertos na inicial sejam 

julgados improcedentes. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Não havendo preliminares, passo, pois, à análise do 

mérito. Primeiramente, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar a 

existência dos danos materiais, razão pela qual, nesse ponto, o pedido 

deve ser julgado improcedente (art. 373, I do CPC). Passo a analisar a 

ocorrência do dano moral. A parte autora alega que adquiriu bilhete de 

passagem rodoviária para viagem de Cuiabá/MT a Sorriso/MT. Entretanto, 

sustenta que ao chegar na rodoviária da comarca de partida o ônibus já 

havia saído do local meia hora antes de sua partida. A promovida 

apresentou contestação, aduzindo, em síntese, que o reclamante fizera 

confusão, uma vez que no bilhete de passagem adquirido consta que saia 

da cidade de Várzea Grande/MT no horário de 21 horas, não podendo 

assim ser responsabilizada por culpa exclusiva do autor, requerendo ao 

final que os pedidos insertos na inicial sejam julgados improcedentes. 

Contudo, o documento apesar de demonstrar a cidade de Várzea 

Grande/MT, traz informação que põe em dúvida de onde o ônibus partiria, 

prova esta que deixou de demonstrar a parte ré, apenas se firmando no 

documento carreado pela parte autora. Outrossim, apesar do erro na 

informação contida, ainda realizou a cobrança da passagem emitida com 
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isenção de custas, assim, no mínimo seria de se esperar que a parte 

reclamada emitisse novo bilhete sem custas, dado o abandono de 

passageiro. Serve-se do Código Civil: “Art. 741. Interrompendo-se a 

viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que 

em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o 

transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a 

anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo 

também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, 

durante a espera de novo transporte” (destacou-se). A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado 

trata de relação de consumo, haja vista que a empresa reclamada se 

enquadra como fornecedora de serviços e a parte reclamante como 

destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, 

pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, 

em especial aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus 

da prova, quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, independente da 

existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do CDC, bastando para 

tanto a existência de nexo de causalidade entre o evidente defeito do 

serviço prestado e dano causado, o que in casu, restou sobejamente 

comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de 

fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos 

resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Portanto, não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável, mormente porque abandonara a 

parte autora em terminal rodoviário diverso do destino final contratado, 

notadamente no meio da noite, sem oferecer qualquer assistência. 

Frise-se, a requerida deve se ater ao fato de que, não raras vezes, os 

seus consumidores são pessoas de baixa renda, as quais utilizam de seu 

transporte desprovidas de dinheiro, de alimentação, de aparelhos de 

comunicação etc. Portanto, a promovida, em suas relações de consumo, 

deve cumprir com a função social do transporte público a ela confiada. 

Assim, verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a 

moral da parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadã e 

consumidora, pois teve de suportar os danos decorrentes de seu 

abandono em local diverso do seu destino final. Nesse sentido, a 

jurisprudência pátria: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE TERRESTRE. ABANDONO DE PASSAGEIRO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL DEMONSTRADO. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O CONTRATO DE 

TRANSPORTE POSSUI NATUREZA DE CONTRATO DE CONSUMO, EM 

RAZÃO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSPORTAR A PESSOA DE UMA 

LOCALIDADE PARA OUTRA MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO 

REMUNERATÓRIA, COM O INTUITO DE SATISFAÇÃO DE INTERESSE 

PESSOAL DO CONSUMIDOR. 2. SEGUNDO O ART. 14 DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR RESPONDE OBJETIVAMENTE 

PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR 

DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NA HIPÓTESE, 

RESTOU CONFIGURADA A CULPA DO MOTORISTA QUE, ANTES DE SAIR 

DO TERMINAL DEVERIA TER CONFERIDO SE TODOS OS PASSAGEIROS 

ESTAVAM PRESENTES NO ÔNIBUS. A NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA 

REVELA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ENSEJANDO O DEVER 

DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES. 3. O DANO 

MATERIAL DEVIDAMENTE PROVADO À FL. 6 DEVE SER RESSARCIDO. 4. 

É EVIDENTE QUE O ABANDONO DA RECORRENTE EM TERMINAL 

RODOVIÁRIO, É CIRCUNSTÂNCIA QUE GERA AFLIÇÃO E ANGÚSTIA, 

CAPAZ DE ENSEJAR VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE DO 

CONSUMIDOR, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELO DANO 

MORAL EXPERIMENTADO. 5. O QUANTUM DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), 

FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SE AMOLDA AO CONCEITO DA 

JUSTA REPARAÇÃO E OBSERVA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE, POIS CONSIDERA AS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE, 

A CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS PARTES, BEM COMO O GRAU DE 

CULPA DO CAUSADOR DO DANO, A GRAVIDADE E INTENSIDADE DA 

OFENSA MORAL, SEM OLVIDAR A FINALIDADE COMPENSATÓRIA E 

DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO. 6. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO” (TJDFT, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, ACJ 20130910194336 DF 

0019433-40.2013.8.07.0009, rel. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 

Publicado no DJE : 10/03/2014 . Pág.: 220). Portanto, comprovado a 

responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que 

o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento 

causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso 

em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e 

severidade. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a parte ré a pagar a parte reclamante o valor de R$ 97,15 

(noventa e sete reais e quinze centavos), a título de danos materiais, valor 

este despendido com a compra de novo bilhete de viagem, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento danoso, 

Sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC , bem como CONDENO a reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, 

do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010524-28.2015.8.11.0028 REQUERENTE: SIMONE CLEIDINETE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por SIMONE CLEIDINETE DA SILVA em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S/A – VIVO. Anote-se que, na espécie, o nexo 

causal está bem caracterizado, haja vista que foi a requerida quem, 

negligentemente, promoveu o lançamento do nome da requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos, R$ 206,49 do suposto contrato n. 

0223882030, com data de 06/11/2014. Destaque-se ainda que a requerida 

não comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. Afirma 
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que houve a contratação inicialmente na modalidade de pré-paga e 

posteriormente houve a migração para modalidade controle. Por essa 

razão não juntou provas, pois não há contrato escrito. Que a requerente 

pagou algumas faturas e deixou outras sem pagar, gerando assim o débito 

em questão. Porém não houve comprovação que a parte requerente 

tivesse solicitado tais serviços e que o débito realmente teria sido utilizado 

pela requerente que ensejou a inserção dos dados no serviço de proteção 

e crédito. Na contestação apresentada foram trazidas apenas telas 

computadorizadas que não possuem valor de prova judicial, por se tratar 

de prova unilateral, podendo ser alterado. Não trouxe aos autos prova 

cabal, qualquer contrato, relação de consumo, gravação ou outra prova 

de que comprove que a requerente tenha utilizado dos serviços 

fornecidos. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o 

reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos causados a 

requerente em razão da sua negligência. Pois a requerida efetuou a 

inserção do nome nos órgãos de proteção de crédito de um serviço que 

nunca foi contratado pela requerente. Convém lembrar, a função exercida 

pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de graves 

consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de maiores 

cuidados. No entanto, a doutrina e jurisprudência ensinam que, em se 

tratando de dano moral puro não é necessária a comprovação de sua 

extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal 

entre o evento danoso e a culpa. Afere-se dos autos que a parte 

requerente possui outras negativações anteriores a anotação em análise 

a presente demanda aos autos. Nesse particular, o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato de haver 

inscrições anteriores e legítimas, no extrato do SPC/SERASA acostado na 

inicial inseridas em 07/06/2012 e 22/02/2013, meses antes da inserção do 

débito da empresa requerida, o que por si só já justificaria a negativa de 

indenização, com fundamento no enunciado de súmula supra citado. Em 

acréscimo, denota-se que embora a inscrição não seja legítima, urge 

mencionar que passível de indenização é aquele dano consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desse modo, em decorrência da preexistência de 

inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de dano moral 

indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima 

mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, para: DECLARAR a inexistência do 

débito da requerente no valor de R$ 206,49 (duzentos e seis reais e 

quarenta e nove centavos) – contrato n. 0223882030, bem como 

DETERMINAR a exclusão do nome da requerente no cadastro restritivo de 

órgãos de proteção ao crédito, somente do débito supracitado. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0014925-75.2016.811.0028 Polo Ativo: PAULO JOSÉ DA SILVA Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada não foi 

formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente da procuradora 

da parte reclamante Dra. Gilcecleide Fátima de Oliveira Magalhães, CPF n. 

362.423.061-15, c/c n. 8.725-4 constando como primeiro titular o Senhor 

Maurício Bueno Magalhães CPF n. 276.620.201-34, agencia n. 0662-9, 

junto ao Banco do Brasil, desde que tenha procuração com poderes de 

transigir, receber e dar quitação, devendo a requerida juntar comprovante 

de pagamento nos autos; b) o presente acordo encerra qualquer 

pretensão de qualquer natureza quanto ao fato; c) em caso de 

descumprimento injustificado, haverá aplicação da penalidade de multa de 

10% (dez por cento). DELIBERAÇÕES Assim, opino pela homologação da 

convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, ?b?, do NCPC. AS 

PARTES DESISTEM EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL. Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Submeto os autos à MMª. Juíza Dra. Kátia Rodrigues Oliveira 

para apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. A seguir a MMª. 

Juíza proferiu SENTENÇA nos seguintes termos: HOMOLOGO por 

sentença a minuta apresentada pela Juíza Leiga. Tendo em vista que 

ocorreu o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Saem os presentes intimados desta 

decisão. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido 

e achado vai devidamente assinado pelos presentes.
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010607-10.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LUCINEY CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por LUCINEY CONCEIÇÃO DA SILVA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

parte requerente afirma que teve o nome indevidamente inscrito em 

cadastro de restrição ao crédito, ressaltando que jamais solicitou linha 

telefônica em seu nome, nunca utilizou os serviços da requerida. Portanto 
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o apontamento no valor de R$ 132,21 É INDEVIDO. No entanto, a parte 

requerida, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio 

jurídico, faturas dos meses em aberto, relatórios de ligações do período 

01/07/2015 a 30/01/2016 e ainda juntou áudio (id 8652282) de um contato 

telefônico em que a requerente afirma para atendente que é titular da linha 

65 9697-1625 desde 2014, modalidade de pré-pago, que era cadastrada 

na promoção VIVO TUDO. Que foi ofertado a alteração para o plano com 

valor fixo mensal. Essas premissas forçam reconhecer que a existência 

de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Portanto, analisado 

detidamente os autos, nota-se a inocorrência de ato ilícito, bem como 

inexistente o nexo causal, razão pela qual não há que se falar em 

obrigação de reparação por danos morais. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na presente demanda. Por 

consequência EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015729-04.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MAYARA PAULA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Dispensado relatório, na forma do art. 38 

da lei 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS, proposta por EUNICE DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A. Designada audiência de conciliação, restou 

prejudicada ante o não comparecimento da parte reclamada (Id 8574762), 

regularmente citada e intimado para o ato (Mov. 11 e 12 – Evento 

N.11790385 e 11790386 ). Nota-se que regularmente citada para 

comparecer em audiência de conciliação, a parte requerida não 

compareceu ao ato, nem mesmo contestou a ação, o que impõe a 

aplicação da regra processual descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 que 

estabelece que reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido 

inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do art. 370 do CPC, que caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. No entanto, diante do princípio do livre convencimento do 

juiz, mesmo se não aplicasse os efeitos da revelia, tenho que 

demonstrado restou que a pretensão posta na demanda merece 

acolhimento. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para: 

DECLARAR a inexistência do debito no valor de R$ 168,36 (cento e 

sessenta e oito reais e trinta e seis centavos) – contrato 2108922506, 

bem como DETERMINAR a exclusão do nome da requerente do cadastro 

dos órgãos de proteção ao crédito; CONDENAR as requerentes 

subsidiariamente, ao pagamento no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a 

títulos de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir da prolação da sentença nos termos da Súmula 362 do STJ. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014947-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI GONCALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0014947-36.2016.811.0028 Polo Ativo: JURACI GONÇALINA DA SILVA 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada não foi 

formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente do procurador da 

parte reclamante Dr. Luiz Gutemberg Eubank de Arruda, CPF n. 

172.594.361-15, c/c n. 16.238-8, agência n. 0662-9, junto ao Banco do 

Brasil S/A, desde que tenha procuração com poderes de transigir, receber 

e dar quitação, devendo a requerida juntar comprovante de pagamento 

nos autos; b) o presente acordo encerra qualquer pretensão de qualquer 

natureza quanto ao fato; c) em caso de descumprimento injustificado, 

haverá aplicação da penalidade de multa de 10% (dez por cento). 

DELIBERAÇÕES Assim, opino pela homologação da convenção acima 

descrita, com fulcro no art. 487, III, ?b?, do NCPC. AS PARTES DESISTEM 

EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Submeto 

os autos à MMª. Juíza Dra. Kátia Rodrigues Oliveira para apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. A seguir a MMª. Juíza proferiu 

SENTENÇA nos seguintes termos: HOMOLOGO por sentença a minuta 

apresentada pela Juíza Leiga. Tendo em vista que ocorreu o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Saem os presentes intimados desta decisão. 

NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e 

achado vai devidamente assinado pelos presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015000-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015000-17.2016.811.0028 Polo Ativo: EDILSON BEZERRO DA SILVA Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada não foi 
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formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente da procuradora 

da parte reclamante Dra. Gilcecleide Fátima de Oliveira Magalhães, CPF n. 

362.423.061-15, c/c n. 8.725-4 constando como primeiro titular o Senhor 

Maurício Bueno Magalhães CPF n. 276.620.201-34, agencia n. 0662-9, 

junto ao Banco do Brasil, desde que tenha procuração com poderes de 

transigir, receber e dar quitação, devendo a requerida juntar comprovante 

de pagamento nos autos; b) o presente acordo encerra qualquer 

pretensão de qualquer natureza quanto ao fato; c) em caso de 

descumprimento injustificado, haverá aplicação da penalidade de multa de 

10% (dez por cento). DELIBERAÇÕES Assim, opino pela homologação da 

convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, ?b?, do NCPC. AS 

PARTES DESISTEM EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL. Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Submeto os autos à MMª. Juíza Dra. Kátia Rodrigues Oliveira 

para apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. A seguir a MMª. 

Juíza proferiu SENTENÇA nos seguintes termos: HOMOLOGO por 

sentença a minuta apresentada pela Juíza Leiga. Tendo em vista que 

ocorreu o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Saem os presentes intimados desta 

decisão. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido 

e achado vai devidamente assinado pelos presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015032-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CRISTINA SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO OAB - MT8436/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015032-22.2016.811.0028 Polo Ativo: APARECIDA CRISTINA SOUZA E 

SILVA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada 

não foi formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, Dr. Felipe de Campos Leite, CPF n. 019.947.131-27, c/c 

n. 13.698-0, agencia n. 0662-9, junto ao Banco do Brasil S/A, desde que 

tenha procuração com poderes de transigir, receber e dar quitação, 

devendo a requerida juntar comprovante de pagamento nos autos; b) o 

presente acordo encerra qualquer pretensão de qualquer natureza quanto 

ao fato; c) em caso de descumprimento injustificado, haverá aplicação da 

penalidade de multa de 10% (dez por cento). DELIBERAÇÕES Assim, opino 

pela homologação da convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, 

?b?, do NCPC. AS PARTES DESISTEM EXPRESSAMENTE DO PRAZO 

RECURSAL. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Submeto os autos à MM. Juíza Dra. 

Kátia Rodrigues Oliveira para apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. A seguir a MMª. Juíza proferiu SENTENÇA nos seguintes termos: 

HOMOLOGO por sentença a minuta apresentada pela Juíza Leiga. Tendo 

em vista que ocorreu o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Saem os presentes 

intimados desta decisão. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o 

presente termo que lido e achado vai devidamente assinado pelos 

presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015064-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO JOSE PROCOPIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015064-27.2016.811.0028 Polo Ativo: ROGÉRIO JOSÉ PROCÓPIO DA 

SILVA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada 

não foi formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente do procurador da 

parte reclamante Dr. Luiz Gutemberg Eubank de Arruda, CPF n. 

172.594.361-15, c/c n. 16.238-8, agência n. 0662-9, junto ao Banco do 

Brasil S/A, desde que tenha procuração com poderes de transigir, receber 

e dar quitação, devendo a requerida juntar comprovante de pagamento 

nos autos; b) o presente acordo encerra qualquer pretensão de qualquer 

natureza quanto ao fato; c) em caso de descumprimento injustificado, 

haverá aplicação da penalidade de multa de 10% (dez por cento). 

DELIBERAÇÕES Assim, opino pela homologação da convenção acima 

descrita, com fulcro no art. 487, III, ?b?, do NCPC. AS PARTES DESISTEM 

EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Submeto 

os autos à MMª. Juíza Dra. Kátia Rodrigues Oliveira para apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. A seguir a MMª. Juíza proferiu 

SENTENÇA nos seguintes termos: HOMOLOGO por sentença a minuta 

apresentada pela Juíza Leiga. Tendo em vista que ocorreu o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Saem os presentes intimados desta decisão. 

NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e 

achado vai devidamente assinado pelos presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015035-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ILDETE REZENDE GRAPIUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO OAB - MT8436/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015035-74.2016.811.0028 Polo Ativo: ILDETE REZENDE GRAPIUNA Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada não foi 

formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 
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conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, Dr. Felipe de Campos Leite, CPF n. 019.947.131-27, c/c 

n. 13.698-0, agencia n. 0662-9, junto ao Banco do Brasil S/A, desde que 

tenha procuração com poderes de transigir, receber e dar quitação, 

devendo a requerida juntar comprovante de pagamento nos autos; b) o 

presente acordo encerra qualquer pretensão de qualquer natureza quanto 

ao fato; c) em caso de descumprimento injustificado, haverá aplicação da 

penalidade de multa de 10% (dez por cento). DELIBERAÇÕES Assim, opino 

pela homologação da convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, 

?b?, do NCPC. AS PARTES DESISTEM EXPRESSAMENTE DO PRAZO 

RECURSAL. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Submeto os autos à MM. Juíza Dra. 

Kátia Rodrigues Oliveira para apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. A seguir a MMª. Juíza proferiu SENTENÇA nos seguintes termos: 

HOMOLOGO por sentença a minuta apresentada pela Juíza Leiga. Tendo 

em vista que ocorreu o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Saem os presentes 

intimados desta decisão. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o 

presente termo que lido e achado vai devidamente assinado pelos 

presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO OAB - MT8436/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010240-83.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BRAZ JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por BRAZ JOSE DA SILVA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A. A parte reclamada 

em sede de contestação, argui a PRELIMINAR DE COISA JULGADA com 

base no art. 485, V do CPC, tendo em vista que a parte requerente ajuizou 

ação idêntica, distribuída no Juizado Especial Cível desta Comarca, sob o 

8010491-72.2014.811.0028 na qual as partes entabularam acordo no 

mutirão realizado no dia 25/04/2016 – Id 8479388. Sentença homologatória 

no Id 8779394. Acolho a preliminar, com base na confirmação da coisa 

julgada. ANTE O EXPOSTO, opino pelo reconhecimento da figura jurídica 

da coisa julgada e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos art. 485, V, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no PROJUDI. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013005-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

VANILZE VENTURA DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

SEBASTIANA LUIZA DE MORAES PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se os autores para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, acostem aos autos procuração por instrumento público, 

tendo em vista ser analfabeto, bem como fatura de energia com unidade 

consumidora legível. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019130-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIL GUILHERMINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019130-11.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ZENIL GUILHERMINA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta, razão pela qual, REJEITO A 

PRELIMINAR de incompetência do Juizado Especial. Trata-se de AÇÃO 

NEGATIVA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C 

NULIDADE DE ACORDO C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por ZENIL 

GUILHERMINA DE ALMEIDA em desfavor de ENERGISA MOTO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte requerente. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente contesta a fatura do mês de outubro/2016 no valor 

de R$ 3.871,32 (três mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e dois 

centavos), por representar um valor muito além do que normalmente 

pagava. Sentiu-se coagida a fazer um parcelamento do débito para não ter 

seu fornecimento de energia interrompido. De outro lado, a Reclamada 

demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na UC - unidade 

consumidora constatada em 20/06/2016, trazendo aos autos o TOI – 

Termo de Ocorrência de Inspeção e foto do medidor comprovando a 

existência do desvio de energia do borner do medidor. Juntou também a 

carta ao cliente (2ª via) informando o ocorrido e o valor a ser recuperado, 

bem como vários relatórios que demonstram a irregularidades nas leituras 

no período de dezembro/2014 a junho/2016, data da identificação da 

irregularidade. Assim, há prova suficiente que demonstra que a parte 

requerente usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica – 

possuindo a empresa requerida, nessas condições, o direito de emitir 

fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da 

ANEEL. Aliás, referida fatura foi extraída com base em critérios técnicos 

dos artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, da 

ANEEL, que assim dispõe: “CAPÍTULO XI DOS PROCEDIMENTOS 

IRREGULARES Seção I Da Caracterização da Irregularidade e da 
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Recuperação da Receita Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III - elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012) IV 

- efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos; a) 

medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de 

massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos 

visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. § 4º A 

partir do recebimento do TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para 

informar à distribuidora a opção pela perícia técnica, no medidor e demais 

equipamentos, de que trata o inciso II do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos 

casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais 

equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º O relatório de 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser elaborado pelo 

laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que certificado como 

posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou entidade por ele 

delegada, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica 

de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora 

deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com 

pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da 

realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, 

acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. § 8º 

O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela 

distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da 

avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor não 

compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir 

cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, 

desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada a 

irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” Ademais, 

tratando-se de fatura eventual, é entendimento atual do Superior Tribunal 

de Justiça, que é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a 

título de recuperação de consumo não faturado. Em que pese a parte 

requerente tenha contribuído para a ocorrência do evento danoso, há 

outros meios para cobrança do débito, não sendo permitida a suspensão 

do fornecimento de energia, em caso de débito apenas de fatura eventual. 

No caso, não há que se falar em indenização por danos morais tendo em 

vista que não houve suspensão do fornecimento de energia em razão da 

fatura eventual discutida nestes autos. Essas premissas forçam 

reconhecer a improcedência dos pedidos. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 

487, III, “b” do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015067-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO JOSE PROCOPIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015067-79.2016.811.0028 Polo Ativo: ROGÉRIO JOSÉ PROCÓPIO DA 

SILVA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S.A ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada 

não foi formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente do procurador da 

parte reclamante Dr. Luiz Gutemberg Eubank de Arruda, CPF n. 

172.594.361-15, c/c n. 16.238-8, agência n. 0662-9, junto ao Banco do 

Brasil S/A, desde que tenha procuração com poderes de transigir, receber 

e dar quitação, devendo a requerida juntar comprovante de pagamento 

nos autos; b) o presente acordo encerra qualquer pretensão de qualquer 

natureza quanto ao fato; c) em caso de descumprimento injustificado, 

haverá aplicação da penalidade de multa de 10% (dez por cento). 

DELIBERAÇÕES Assim, opino pela homologação da convenção acima 

descrita, com fulcro no art. 487, III, ?b?, do NCPC. AS PARTES DESISTEM 

EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Submeto 

os autos à MMª. Juíza Dra. Kátia Rodrigues Oliveira para apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. A seguir a MMª. Juíza proferiu 

SENTENÇA nos seguintes termos: HOMOLOGO por sentença a minuta 

apresentada pela Juíza Leiga. Tendo em vista que ocorreu o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Saem os presentes intimados desta decisão. 

NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e 

achado vai devidamente assinado pelos presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020001-75.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA APARECIDA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

UOL BRASIL INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8020001-75.2015.8.11.0028 REQUERENTE: HELENA APARECIDA 

NASCIMENTO REQUERIDO: UOL BRASIL INTERNET LTDA, OI S/A Vistos. 

Trata-se de Reclamação Cível por meio da qual a parte autora alega que 

contratou serviço de telefonia fixa e internet em sua residência, a qual 

nunca fora instalada e assim usufruída, bem como tem sido cobrada 

indevidamente pela segunda reclamada, por serviço que não utilizou. As 

promovidas apresentaram contestação, requerendo, em síntese, que 

sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na peça 

vestibular haja vista que não restou comprovada qualquer conduta que 

possa ser considerada ilícita, ou qualquer outro elemento que motive a sua 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais 

como pleiteado. A liminar fora deferida, impondo a segunda ré que se 

abstenha de efetuar os descontos mensais no cartão de crédito da 

promovente. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Ressalto que a relação travada 

nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. A parte autora, buscando utilizar telefone fixo e internet em sua 

residência, contatou a primeira reclamada, OI S/A, a qual depois de alguns 

meses de solicitação informou que não havia disponibilidade de serviço na 

região da parte demandante. Nesse interim, a parte reclamante também 

contratou junto a segunda reclamada, serviço de provedor de internet no 

valor de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos), assim, 

insurge-se contra a cobrança nas faturas de junho a dezembro de 2015, a 

qual alega cobrança de serviço de forma indevida, vez que não utilizou os 

serviços contratados. Ressalto que a parte autora trouxe aos autos as 

faturas dos respectivos meses, bem como histórico de protocolos de 

atendimento embasando as alegações na exordial. Ressalto também que a 

primeira reclamada não trouxe documentos que pudessem trazer solidez 

aos fatos apresentados em sua defesa, uma vez que a ela cabia o ônus 

de provar a indisponibilidade de rede e/ou serviço na região de moradia da 

parte reclamante. Entrementes, as prestadoras de serviços, como é o 

caso da Reclamada, respondem objetivamente por eventuais danos 

ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do CDC, sendo 

prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da 

mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do 

nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a parte reclamante 

quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, mormente 

porque são sabidas as dificuldades que os consumidores enfrentam para 

conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores, 

sobretudo onde invariavelmente o contato é através de telefone, nunca 

pessoalmente, realidade da qual não fugiu o caso concreto. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Assim, condeno a primeira reclamada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativos a falha na prestação 

de serviço, a qual acarretou prejuízo a parte reclamante. Outrossim, 

verifico que a segunda reclamada em nada contribuiu para a questão da 

disponibilidade de rede e serviço de telefonia da primeira reclamada, uma 

vez que seus serviços se restringem ao provimento de internet, e-mail, 

segurança por antivírus, etc. Dessa forma, descaracterizada a má-fé na 

realização das cobranças mensais, faz jus a promovente somente o 

ressarcimento na forma simples. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 

6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, condeno a primeira parte ré pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), 

bem como condeno a segunda reclamada a pagar a parte autora o valor 

de R$ 174,30 (cento e setenta e quatro reais e trinta centavos), a título de 

danos materiais, ressarcimento na forma simples, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês, contados a partir do acidente sofrido e 

correção monetária a partir da citação válida. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c Indenização por Danos Morais proposta por JOSÉ AUGUSTO 

DE OLIVEIRA ALMEIDA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. A parte 

requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, 

dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte 

requerida compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. (mov. 16). Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010566-77.2015.8.11.0028
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COFERSUL IND E COM DE FERROS E SUCATAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)
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ISMAEL LEDOVINO DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se a reclamante para acostar aos autos novo 

endereço da reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Com a juntada, designe-se nova audiência de conciliação 

conforme pauta do juízo, devendo o reclamado ser citado para 

comparecer ao ato. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0018887-09.2016.811.0028 Polo Ativo: JOÃO EDSON DA SILVA Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. A parte requerente, devidamente intimada através de seu 

advogado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, 

injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a audiência e 

requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. (mov. 

14). Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. KATIA 

RODRIGUES OLIVEIRA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 52606 Nr: 3114-65.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que as partes manifestem 

acerca da decisão proferida pela E. Turma Recursal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015458-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ADALBERTO MARCAL (REQUERENTE)

FATIMA REGINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA DOMINGAS ARRUDA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015458-92.2016.8.11.0028 REQUERENTE: SILVIO ADALBERTO MARCAL, 

MARIA DOMINGAS ARRUDA PRADO, FATIMA REGINA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

As partes requerentes SILVIO ADALBERTO MARÇAL e MARIA 

DOMINGAS ARRUDA PRADO, juntou pedido de desistência da presente 

demanda. (Id 8572111 e 8015458) Nos termos do texto legal do artigo 200, 

parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

ARQUIVO com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016785-72.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDITLE PEREIRA DE ARRUDA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016785-72.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EDITLE PEREIRA DE ARRUDA 

DUARTE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. A parte requerente EDITLE PEREIRA DE ARRUDA DUARTE, 

juntou pedido de desistência da presente demanda. (Id 8585048) Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 
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EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas providencias. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010719-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUALBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE AUCARIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO PAULO REI MUNIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010719-76.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOAO GUALBERTO DOS 

SANTOS, JOAO PAULO REI MUNIS, JOSE AUCARIS DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS, JOÃO PAULO REI MUNIS e JOSE 

AUCARIS DOS SANTOS em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte requerente, JOÃO GUALBERTO 

DOS SANTOS, juntou documento datado de 19/12/2016, manifestando pela 

desistência do processo (Id 8518408). Nos termos do texto legal do artigo 

200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA somente da parte João 

Gualberto dos Santos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Dê prosseguimento do feito para os demais requerentes, designando data 

para audiência de conciliação. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, à secretaria para as devidas providencias. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015838-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOBATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015838-18.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE LOBATO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JOSE LOBATO em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O patrono manifestou pela desistência 

da presente demanda em 17/10/2016. (Id 8575865). Nos termos do texto 

legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, à secretaria para as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011595-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011595-31.2016.8.11.0028 REQUERENTE: GONCALINA DIAS DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por GONÇALINA DIAS DE ARRUDA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O patrono 

manifestou pela desistência da presente demanda em 10/10/2016. (Id 

8528593). Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, à 

secretaria para as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-85.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NORADIL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010268-85.2015.8.11.0028 REQUERENTE: NORADIL DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS POR CORTE ILEGAL DE ENERGIA proposta por 

NORADIL DE ARRUDA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Designada audiência de conciliação 

para o dia 24/08/2015, constatou-se ausência da parte requerente, 
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estando devidamente intimada através de seu advogado em 03/07/2015 

(Mov. 4 – N.º do evento 11671824). ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016262-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016262-60.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ARGEMIRO MARQUES DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ARGEMIRO MARQUES DA COSTA em face 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O 

patrono manifestou pela desistência da presente demanda em 25/10/2016. 

(Id 8579761). Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, à 

secretaria para as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016434-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINIRA DA SILVA GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016434-02.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CINIRA DA SILVA GODOY 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por CINIRA DA SILVA GODOY em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O patrono manifestou 

pela desistência da presente demanda em 25/10/2016. (Id 8581377). Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, à secretaria 

para as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016676-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016676-58.2016.8.11.0028 REQUERENTE: PEDRO PAULO PINTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por PEDRO PAULO PINTO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O patrono manifestou pela 

desistência da presente demanda em 07/12/2016. (Id 8584033). Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, à secretaria 

para as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

MARIA GENOVEVA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010740-52.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIANA DA SILVA MACIEL, 

MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA, MARIA GENOVEVA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARIANA DA SILVA MACIEL, MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA e MARIA 

GENOVEVA DE SOUZA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte requerente, MARIANA DA 

SILVA MACIEL, juntou documento datado de 03/05/2017, manifestando 

pela desistência do processo (Id 8518714). Nos termos do texto legal do 

artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA somente da 

parte Mariana da Silva Maciel, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Dê prosseguimento do feito para os demais requerentes, 

designando data para audiência de conciliação. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 
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publicada no PJE. Transitada em julgado, à secretaria para as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011215-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO GUILHERMINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011215-71.2017.8.11.0028 REQUERENTE: GREGORIO GUILHERMINO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por GREGORIO GUILHERME DE ALMEIDA em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte autora que o 

reclamado seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Pois bem. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte autora e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

reclamante afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos os CORREIOS, LOTÉRICA, 

TELEFONE E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de 

Justiça assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por 

JACKSON SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso 

especial, por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: 

Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Agência do 

Banco do Brasil do Município de Riachão do Dantas vítima de assalto 

perpetrado mediante a explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no 

atendimento dos clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta 

legítima e que se pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do 

atendimento que encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 

2932/2002 do Banco Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos 

morais inexistentes. Atividades bancárias supridas pelos correspondentes 

bancários. Fatos declinados que s e consubstanciam em meros 

aborrecimentos. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A 

conduta adotada pela instituição financeira após sofrer assalto perpetrado 

mediante a explosão dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus 

serviços a transações que não envolvessem fluxo de numerário em 

espécie, ainda que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em 

que visava à segurança dos seus correntistas e usuários, encontrando 

respaldo no art.6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do 

Brasil.2 - Inexistência de prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, 

pois apesar da limitação no atendimento bancário, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existentes na cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, bem como dos serviços disponibilizados na Internet 

e através da Central de Atendimento via telefônica. 3 - Não preenchimento 

dos requisitos necessários à configuração da responsabilização civil que 

impõe a manutenção da sentença. Nas razões do recurso especial, 

aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao 

disposto nos arts. 5º, inciso X, da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 

186 do CC. Alega, em síntese, que o recorrido não apresentou qualquer 

prova que autorizasse a instituição financeira a negar a prestação de 

serviços ao recorrente por mais de 220 dias. Defende tratar-se de 

negatória do serviço e também falha em sua prestação, caracterizando, 

assim, dano moral. E continua: É nítido o entendimento jurisprudencial no 

sentido de que está caracterizada a obrigação de indenizar por dano 

moral quando a negatória ou má prestação de serviços bancários ao 

recorrente ocorre, porque acarreta sim o constrangimento ao recorrente 

pela instituição bancaria. É o relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se 

que na via especial não cabe a análise deafronta a dispositivo 

constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. Nesse sentido 

os seguintes precedentes: EDcl no REsp 680.385/RS, Rel. Ministro 

BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 1043700/TO, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 977.900/PR, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao não reconhecer a 

existência de danos morais, o Tribunal local assim consignou: Destarte, é 

incontroverso que a instituição financeira demandada foi vítima de assalto 

com detonação de explosivos em 04.12.2015, na agência do município de 

Riachão do Dantas, fato que danificou a estrutura física do prédio, 

ocasionando a limitação no atendimento da agência bancária ante a 

ausência de equipamentos de segurança, a exemplo da porta giratória. 

Nessa perspectiva, tal conduta adotada pela instituição financeira, de 

restringir seus serviços a transações que não envolvessem fluxo de 

numerário em espécie, ainda que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, 

na medida em que visava à segurança dos seus correntistas e usuários. 

Inclusive, a suspensão das atividades da agência bancária, em casos 

como o declinado nos autos, está respaldada no art. 6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos 

autos, restou demonstrado que o atendimento parcial das atividades 

bancárias foi suprida pelos correspondentes bancários José R. dos 

Santos, Super Mini e Mercadinho do Fabinho, os quais estavam 

autorizados a efetuar transações financeiras, tais como a realização de 

saques, mitigando os incômodos sofridos pela população que se utilizava 

do referido banco. Assim, não obstante a agência bancária tenha 

permanecido durante 200 dias sem prestar, em sua integralidade, todos os 

serviços bancários que lhe são pertinentes, entendo que tal conduta não 

foi ilícita, pois visava a segurança de seus usuários. Da mesma forma, 

inexistente o alegado dano moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos 

autos, entretanto, tal dano também não foi comprovado. Ora, como já 

salientado, apesar da limitação no atendimento feito pela instituição 

bancária recorrida, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existes da cidade de Riachão do 
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Dantas para realizar as demais transações bancárias, a exemplo de 

saques e pagamentos. Inclusive, necessário também ponderar que diante 

da informatização das atividades bancárias, o autor, correntista do Banco 

do Brasil e que tem discernimento meridiano, poderia ter se utilizado do 

vasto rol de serviços disponibilizados no site da instituição financeira 

(transferências, pagamentos, saldos, saques, aplicações, etc.) como, 

também, na Central de Atendimento, através do número gratuito de 

telefone disposto no verso do cartão acostado à fl. 19. Logo, o recorrente 

não necessitava ter se deslocado para uma cidade vizinha para acessar 

seu saldo e extrato bancário, pois eles poderiam ter sido adquiridos na 

comodidade do seu próprio lar, com uma simples ligação telefônica. Nessa 

ordem de ideias, entendo que os fatos narrados pelo apelante, no máximo, 

causaram-lhe meros aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por 

danos morais: [...]. Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil da instituição 

financeira não restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual 

mantenho a sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no 

exame do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria 

havido falha na prestação do serviço bancário, não reconhecendo o 

alegado dano moral; portanto, reverter esta conclusão demandaria o 

reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado em 

recurso especial pela incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece 

destaque, sobre o tema, o consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, 

Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que 

delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte autora tinha outros meios, extremante cômodos para 

realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone e on 

line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do reclamado estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art.373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão a inicial, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao ARQUIVO com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO OAB - MT8436/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010240-83.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BRAZ JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por BRAZ JOSE DA SILVA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A. A parte reclamada 

em sede de contestação, argui a PRELIMINAR DE COISA JULGADA com 

base no art. 485, V do CPC, tendo em vista que a parte requerente ajuizou 

ação idêntica, distribuída no Juizado Especial Cível desta Comarca, sob o 

8010491-72.2014.811.0028 na qual as partes entabularam acordo no 

mutirão realizado no dia 25/04/2016 – Id 8479388. Sentença homologatória 

no Id 8779394. Acolho a preliminar, com base na confirmação da coisa 

julgada. ANTE O EXPOSTO, opino pelo reconhecimento da figura jurídica 

da coisa julgada e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos art. 485, V, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no PROJUDI. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019130-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIL GUILHERMINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019130-11.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ZENIL GUILHERMINA DE 
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ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta, razão pela qual, REJEITO A 

PRELIMINAR de incompetência do Juizado Especial. Trata-se de AÇÃO 

NEGATIVA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C 

NULIDADE DE ACORDO C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por ZENIL 

GUILHERMINA DE ALMEIDA em desfavor de ENERGISA MOTO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte requerente. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente contesta a fatura do mês de outubro/2016 no valor 

de R$ 3.871,32 (três mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e dois 

centavos), por representar um valor muito além do que normalmente 

pagava. Sentiu-se coagida a fazer um parcelamento do débito para não ter 

seu fornecimento de energia interrompido. De outro lado, a Reclamada 

demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na UC - unidade 

consumidora constatada em 20/06/2016, trazendo aos autos o TOI – 

Termo de Ocorrência de Inspeção e foto do medidor comprovando a 

existência do desvio de energia do borner do medidor. Juntou também a 

carta ao cliente (2ª via) informando o ocorrido e o valor a ser recuperado, 

bem como vários relatórios que demonstram a irregularidades nas leituras 

no período de dezembro/2014 a junho/2016, data da identificação da 

irregularidade. Assim, há prova suficiente que demonstra que a parte 

requerente usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica – 

possuindo a empresa requerida, nessas condições, o direito de emitir 

fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da 

ANEEL. Aliás, referida fatura foi extraída com base em critérios técnicos 

dos artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, da 

ANEEL, que assim dispõe: “CAPÍTULO XI DOS PROCEDIMENTOS 

IRREGULARES Seção I Da Caracterização da Irregularidade e da 

Recuperação da Receita Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III - elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012) IV 

- efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos; a) 

medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de 

massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos 

visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. § 4º A 

partir do recebimento do TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para 

informar à distribuidora a opção pela perícia técnica, no medidor e demais 

equipamentos, de que trata o inciso II do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos 

casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais 

equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º O relatório de 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser elaborado pelo 

laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que certificado como 

posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou entidade por ele 

delegada, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica 

de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora 

deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com 

pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da 

realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, 

acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. § 8º 

O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela 

distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da 

avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor não 

compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir 

cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, 

desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada a 

irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 
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caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” Ademais, 

tratando-se de fatura eventual, é entendimento atual do Superior Tribunal 

de Justiça, que é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a 

título de recuperação de consumo não faturado. Em que pese a parte 

requerente tenha contribuído para a ocorrência do evento danoso, há 

outros meios para cobrança do débito, não sendo permitida a suspensão 

do fornecimento de energia, em caso de débito apenas de fatura eventual. 

No caso, não há que se falar em indenização por danos morais tendo em 

vista que não houve suspensão do fornecimento de energia em razão da 

fatura eventual discutida nestes autos. Essas premissas forçam 

reconhecer a improcedência dos pedidos. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 

487, III, “b” do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97328 Nr: 1102-67.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA, ALESSANDRA DE 

ANDRADE SANTOS MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVO JOSÉ DA SILVA JUNIOR 

- OAB:27452 - GO, Artur Nascimento Camapum - OAB:GO 44.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, para 

cumprimento do mandado, a ser cumprido nesta precatória nos autos, 

sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, 

conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido 

valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - 

CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado 

recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de 

petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18911 Nr: 2734-12.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

sobre o teor do laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19440 Nr: 3090-07.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Matos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

sobre o teor do laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18502 Nr: 2333-13.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Ribeiro Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

sobre o teor do laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18908 Nr: 2731-57.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idevaldo Alves Pereira, vulgo "Espanta"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

sobre o teor do laudo pericial juntado aos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59996 Nr: 3286-98.2015.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernestina dos Santos Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres 

Galdino - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Neri - OAB:98048-SP

 Sendo assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO 

NOS EMBARGOS, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil para DEFINIR COMO VALOR DA 

EXECUÇÃO O MONTANTE APRSENTADO PELO EXEQUENTE, 

SUBTRAINDO, PORÉM, TODAS AS PARCELAS ATRASADAS QUE NÃO 

SEJAM DO PERIODO “26/08/2005 (DIB do sua aposentadoria) até 

20/12/2005 (dia anterior à implantação do seu LOAS”, MANTENDO, COM 

ISSO, AS PARCELAS DEVIDAS A TÍTULO DE 13 SALÁRIO, CONFORME 

FUNDAMENTAÇÃO.Em razão de haver sucumbência recíproca, deixo de 

condenar em honorários.Porto Alegre do Norte (MT), 15 de fevereiro de 

2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62886 Nr: 518-68.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Antonio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 
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Neri - OAB:98048-SP, Miriam Lourenço de Oliveira - 

OAB:10363-A/MT

 Sendo assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO 

NOS EMBARGOS, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil para DEFINIR COMO VALOR DA 

EXECUÇÃO O MONTANTE APRSENTADO PELO EMBARGADO, NOS 

AUTOS PRINCIPAOS, SUBTRAINDO-SE APENAS O VALOR RELATIVO À 

MULTA.Havendo trânsito em julgado, arquivem-se estes autos na 

condição de findo.Porto Alegre do Norte (MT), 15 de fevereiro de 

2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65244 Nr: 1406-37.2016.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMN, MVMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 Aqui se revela ação de cobrança de alimentos, cumulada com pedido de 

alimentos provisórios, ajuizada por DIVINA ALINE MARTINS NEVES, em 

favor da criança M. V. M. S, em face de DENIVALDO PEREIRA DOS 

SANTOS.Recebida a inicial, foram arbitrados alimentos provisórios no 

patamar de 30% do salário mínimo e designada audiência de 

conciliação.Citado e intimado, o requerido compareceu à audiência, 

entrementes restou frustrada a tentativa de conciliação. Foram 

apresentada contestação pelo demandado, aduzindo que o quantum 

requerido pela autora era exorbitante.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO.De proêmio, determino o desentramento da petição contida na 

referência 61 e a entrega à sua subscritora, eis que o alusivo petitório não 

guarda pertinência com o presente feito.Em prosseguimento, em que pese 

as alegações do demandado, não foi colacionado quaisquer documentos 

que demonstrem serem verossímeis suas alegações. Haja vista ter 

alegado ter outros 05 (cinco) filhos, além de ter tido considerável recaída 

em seus rendimentos, contudo não foi acostado ao feito as respectivas 

certidões de nascimento dos filhos, tampouco cópia de holerith 

atualizada.Neste sentido, declaro o feito saneado e como ponto 

controvertido fixo a capacidade financeira, logo alimentar, do 

requerido.Determino ao réu que colacione aos autos cópia das suas 

ultimas 03 (três) declarações de imposto de renda, extrato obtido junto ao 

Detran/MT que indique eventuais veículos cadastrados em seu nome, 

cópia de seus últimos 03 (três) holerites e certidão de nascimento dos 

filhos.Tem o demandado o prazo impreterível de 15 (quinze) dias, sob 

pena de serem acolhidos os pedidos contidos na exordial.Imbricados ao 

feito todos os documentos supra assinalados, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.Após, vistas ao 

Ministério Público para manifestação em 30 (trinta) dias.Determino à 

Secretaria deste Juízo para que monitore o decurso de prazo e, caso não 

sejam devolvidos os autos, autorizo desde já a retirada dos autos do 

sistema próprio ao Ministério Público, encaminhando após concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19103 Nr: 2926-42.2010.811.0059

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Fazenda Porta do Sol Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Moreira da Silva, vulgo "Maranhense"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alceu Paulo da Silva Júnior - 

OAB:153.069 - SP, Braz Aristeu de Lima - OAB:24464/SP, Derson 

Jales Costa Sales - OAB:3977, Manoel Batista de Lima - 

OAB:55999/SP, Thiago da Silva Machado - OAB:17.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giancarlo Silva Lara 

Castrillon - OAB:6.552/MT

 Determinada a regularização da representação ao causídico da parte 

autora, foi sanada a irregularidade apontada, razão pela qual defiro o 

pedido contido na folha 127 e, via de consequência, determino a 

expedição de Alvará Judicial, observando-se os dados indicados no 

alusivo petitório.

Após, nada sendo requerido, desapensem-se estes autos e remetam-nos 

ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 6331 Nr: 593-93.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernestina dos Santos Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 593-93.2005.811.0059 (código 6331)

 Nesta data, foi prolatada sentença nos Embargos à Execução código 

59996.

Por isso, fixo prazo de 15 dias para que a parte autora se manifeste, 

apresentando nova memória de cálculos, sem nova incidência de juros e 

correção monetária, observando-se os termos do julgado.

Alerte-se que os juros não devem ser incluídos porque a Fazenda Pública 

não paga juros pelo período de atraso durante o trâmite de seus 

Embargos. Já a correção monetária não será incluída agora porque será 

implementada por ocasião do pagamento da verba.

Decorrido o prazo se manifestação, arquivem-se estes autos na condição 

de findo. Por outro lado, apresentados os cálculos, encaminhem-se os 

autos à parte executada para manifestação, pelo prazo de 30 dias, 

devendo ser monitorada a permanência dos autos em poder do réu e, 

caso não sejam devolvidos no prazo assinalado, autorizo a parte 

exequente a pedir a continuidade da execução em petição autônoma.

Porto Alegre do Norte (MT), 15 de fevereiro de 2018.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96615 Nr: 699-98.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Ivan Cardial Hora, Décio Douglas Silva 

Oliveira, ROBERTO SILVA HORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DÉCIO DOUGLAS SILVA OLIVEIRA, Rg: 

1664860606, Filiação: Maria Rita da Silva e Antôniorosa de Oliveira, data 

de nascimento: 01/04/1994, brasileiro(a), natural de Bom Jesus da 

Lapa-BA, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: FATO 01 - Consta dos autos que, no dia 06 de outubro 

de 2017, por volta das 19h20min., no estabelecimento comercial 

denominado “Comercial Souza”, localizado na Avenida Industrial, n.º 388, 

Jardim Planalto, município de Confresa/MT, os denunciados ROBERTO 

SILVA HORA e CLÁUDIO IVAN CARDIAL HORA, cientes da ilicitude e 

reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, caracterizada 

pela unidade de desígnios e atuação conjunta, tendo como mentor 

intelectual a pessoa de DÉCIO DOUGLAS SILVA OLIVEIRA, visando um fim 

comum, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça, exercida 

com o emprego de armas de fogo, coisas móveis alheias, consistentes na 
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quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pertencentes às vítimas RUI 

BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA e EDSON RODRIGUES, proprietários do 

mencionado estabelecimento comercial. FATO 02 - Extrai-se do caderno 

investigativo que, no dia 13 de novembro de 2017, por volta das 15h., na 

via pública situada na Avenida Centro-Oeste, próximo à Agência do Banco 

do Brasil, localizada no município de Confresa/MT, os denunciados 

ROBERTO SILVA HORA e CLÁUDIO IVAN CARDIAL HORA, cientes da 

ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, 

caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, tendo como 

mentor intelectual a pessoa de DÉCIO DOUGLAS SILVA OLIVEIRA, 

visando um fim comum, subtraíram, para si, mediante violência e grave 

ameaça, exercida com o emprego de armas de fogo, coisas móveis 

alheias, consistentes na quantia de R$ 29.200,00 (vinte e nove mil e 

duzentos reais), 01 (um) boleto no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e 

oitocentos reais) e R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) em cheques, 

pertencentes ao estabelecimento comercial “Supermercado Campeão”. - 

FATO 03 - Depreende-se do feito policial que, no dia 08 de janeiro de 

2018, por volta das 09h30min., na via pública situada na Avenida 

Centro-Oeste, em frente ao Banco Sicredi, Centro, cidade de Confresa/MT, 

os denunciados ROBERTO SILVA HORA e CLÁUDIO IVAN CARDIAL 

HORA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em 

coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, 

tendo como mentor intelectual a pessoa de DÉCIO DOUGLAS SILVA 

OLIVEIRA, visando um fim comum, subtraíram, para si, mediante violência e 

grave ameaça, exercida com o emprego de armas de fogo, coisas móveis 

alheias, consistentes na quantia de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) em 

espécie e R$ 17.235,00 (dezessete mil, duzentos e trinta e cinco reais) em 

cheques, pertencentes às vítimas RUI BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA 

e de EDSON RODRIGUES DE SOUZA, proprietários do estabelecimento 

comercial “Casa Nelore”. FATO 04 - Outrossim, ressai do procedimento 

investigatório que, de data não definida até o dia 18 de janeiro de 2018, no 

município de Confresa/MT, os denunciados DÉCIO DOUGLAS SILVA 

OLIVEIRA, CLÁUDIO IVAN CARDIAL HORA e ROBERTO SILVA HORA, 

cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, agindo em 

coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, 

visando um fim comum, associaram-se com a finalidade específica de 

cometer crimes, utilizando-se de armas de fogo para tanto. FATO 05 - 

Evola-se do caderno investigativo que, no dia 18 de janeiro de 2018, em 

horário não especificado, na residência localizada na Rua Ulisses 

Guimarães, n.º 511, bairro Morada Nova, cidade de Confresa/MT, os 

denunciados DÉCIO DOUGLAS SILVA OLIVEIRA, CLÁUDIO IVAN CARDIAL 

HORA e ROBERTO SILVA HORA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de 

suas condutas, mantinham sob sua guarda munições de uso permitido, no 

interior da residência, consistentes em 09 (nove) projeteis intactos, calibre 

.38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. FATO 06 - 

Nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado ROBERTO 

SILVA HORA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, inseriu, 

em documento público, declaração falsa, com o fim de alterar a verdade 

sobre juridicamente relevante, ao subscrever nas peças policiais 

pertinentes o nome de LUCIANO SANTANA NOGUEIRA, ao invés de seu 

verdadeiro nome (ROBERTO SILVA HORA). (...) Face ao exposto, o 

Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de: a) DÉCIO 

DOUGLAS SILVA OLIVEIRA, CLÁUDIO IVAN CARDIAL e ROBERTO SILVA 

HORA, como incursos no art. 12 da Lei n.º 10.826/03 e art. 288, parágrafo 

único, c/c art. 69, ambos do Código Penal; b) ROBERTO SILVA HORA, 

como incurso na conduta criminosa descrita no art. 299, caput, do Código 

Penal; c) DÉCIO DOUGLAS SILVA OLIVEIRA e CLÁUDIO IVAN CARDIAL, 

por ter praticado, em tese, o crime descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, 

do Código Penal, na forma do art. 69 deste referido códex (três vezes); d) 

DÉCIO DOUGLAS SILVA OLIVEIRA, por ter incorrido, em tese, no tipo 

penal descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 29, caput, c/c art. 69, 

todos do Código Penal (três vezes).

Despacho: Nestes autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face 

de:a)CLÁUDIO INVAN CARDIAL HORA, ROBERTO SILVA HORA e DÉCIO 

DOUGLAS SILVA OLIVEIRA, já qualificados na peça acusatória, 

imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº. 

10.826-03 e artigo 288, parágrafo único, c/c artigo 69, ambos do Código 

Penal;b)ROBERTO SILVA HORA, imputando-lhe a prática do crime prevista 

no art. 299, caput, do Código Penal;c)DÉCIO DOUGLAS SILVA OLIVEIRA e 

CLÁUDIO IVAN CARDIAL, por ter praticado, em tese, o crome descrito no 

artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, na forma do artigo 69 do 

Código Penal;d)DÉCIO DOUGLAS SILVA OLIVEIRA, por ter incorrido, em 

tese, no tipo penal descrito no artigo 157, §2º, incisos I e II c/c artigo 29, 

caput, c/c artigo 69, todos do Código Penal.Não se apresenta nenhuma 

causa para rejeição liminar desta ação penal e, por isso, com fundamento 

no artigo 396 do Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCA 

OFERTADA.Em análise a inicial de acusação, se verifica a informação de 

que os acusados Cláudio Ivan Cardial Hora e Roberto Silva Hora se 

encontram recolhidos na Cadeia Pública desta Comarca. Assim, determino 

a citação dos aludidos acusados para oferecimento de resposta à 

acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, intimando-os, na mesma 

oportunidade, de que, se eles não se manifestarem no prazo estabelecido 

por meio de advogado, este Juízo nomeará defensor para fazê-lo.Em 

tempo, consta dos autos que o outro acusado, se encontra em local 

incerto e não sabido. Assim, determino a citação por meio de edital do 

denunciado Décio Douglas Silva Oliveira.Por fim, considerando a resolução 

contida no parágrafo anterior, determino o desmembramento do feito, com 

consequente remessa dos autos ao Distribuidor para que proceda com a 

redistribuição da respectiva ação penal.Após, nova conclusão.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexsandro Carvalho, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 15 de fevereiro de 2018

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37150 Nr: 2155-43.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mendanha Construtora Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a ref.29 é tempestiva.

Por isso, intimo a parte autora, para querendo, no prazo legal, impugnar à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37210 Nr: 2172-79.2017.811.0019

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Alves Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu José Schaffer, Ivete Fátima Zini Panstein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o Autor, na pessoa do advogado, para cumprir o disposto na 

CNGC-MT., artigo 1.210, § 1º e retirar as cartas precatórias expedidas 

para as Comarcas de Cuiabá-MT e Sorriso-MT., para Cumprimento da 

Liminar deferida e Intimação da audiência, ou, providenciar o recolhimento 

das guias de custas e taxas judiciárias, para remessa de ambas, via 

malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39027 Nr: 3048-34.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos de Oliveira, Bernadete Lazarine de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC PINTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI BERGAMASCHI DA 

FONSECA - OAB:5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 545 de 621



 INTIMAR a parte exequente para providenciar o pagamento da diligência, 

para cumprimento do ato (ref. 22), Mandado de Intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 36785 Nr: 1959-73.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odinei de Souza Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12.674- OAB/MT

 Vistos.

Visando prover a regularidade processual, renovo a intimação do 

Defensor Dativo do réu para que apresente, no prazo legal, contrarrazões 

ao recurso de apelação da acusação.

Após, remetam-se os autos de imediato ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

com as nossas homenagens, observando-se as formalidades legais.

Por fim, na hipótese de não serem ofertadas as contrarrazões, voltem-me 

os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24062 Nr: 165-85.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Porfirio de Santana Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:3.911, Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930

 Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref.272, recebo o recurso de apelação 

interposto pela Defesa.

 Dessa forma, nos termos do que dispõe o artigo 600 do Código de 

Processo Penal, intime-se o Ministério Público para contrarrazoar o 

recurso da defesa, no prazo legal.

 Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens, observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 10408 Nr: 568-64.2009.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Rosa de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Leandro Gimene - 

OAB:215.010/SP, Reinaldo Luciano Fernandes - OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:15224/O, Luciana Cristina P. Cardoso Zandonadi - 

OAB:5.319/MT

 Processo n.º 568-64.2009.811.0019

Código n.º 10408

Vara Única

Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, verifico que assiste razão ao 

peticionante retro, uma vez que não há notícias nos autos de que os 

valores atinentes aos honorários sucumbenciais tenham sido creditados.

Com isto, DETERMINO a imediata vinculação do valor referente aos 

honorários sucumbenciais (fl.171-v), bem assim posterior expedição de 

alvará em favor do patrono da parte autora.

Após, remetam-se os autos ao arquivo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21403 Nr: 432-28.2013.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Processo n.º 432-28.2013.811.0019

Código n.º 21403

Vara Única

Vistos.

À vista do retorno dos autos à origem e do trânsito em julgado da 

sentença de piso, intime-se a parte autora para requerer o que de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido tal prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21556 Nr: 592-53.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Expedito José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Klemens Geller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Tonezer - 

OAB:9074/A/MT

 Processo nº 592-53.2013.811.0019

Código nº 21556

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Dispõe o art. 525, caput, do Código de Processo Civil que a oposição ao 

cumprimento de sentença se dá por meio de impugnação ao cumprimento 

de sentença, não por meio de embargos à execução, como pretendido 

pela ora executada. Cuida-se, à evidência, de erro grosseiro que não 

permite aplicação do princípio da fungibilidade, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE 

SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - RECURSO 

DESPROVIDO

A execução fundada em título judicial deve ser enfrentada através de 

impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que configura erro 

grosseiro a apresentação de embargos à execução”.

(TJ-MT. Ap 86077/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

01/09/2017)

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, NÃO CONHEÇO os embargos 

à execução e as razões invocadas, e rejeito liminarmente a petição de fls. 

153/154, determinando o regular prosseguimento do processo executivo 

até os seus ulteriores termos.

Oficie-se o Juízo da Comarca de Cotriguaçu para que preste informações 

acerca da precatória expedida à fl. 151.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 31673 Nr: 1968-69.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Aparecido de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 Processo nº. 1968-69.2016.811.0019

Código nº. 31673

Vara Única

Vistos.

Ante o teor da manifestação ministerial acostada aos autos (Ref.93) que 

atende ao determinado em audiência, expeçam-se cartas precatórias para 

a Comarca de Sinop/MT, com a finalidade de inquirir as vítimas Messias 

Dalberto Lopes de Oliveira e Enedir Alberto Lopes de Oliveira, no endereço 

indicado em manifestação supracitada.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 8406 Nr: 553-66.2007.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSRdS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Processo n.º 553-66.2007.811.0019

 Código n.º 8406

Vara Única

Vistos.

DEFIRO o pleito contido no petitório de fl.197 para fim de determinar a 

suspensão do processo pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, 

findo o qual, independentemente de nova intimação, os autos voltarão ao 

seu regular prosseguimento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13468 Nr: 1216-73.2011.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCOdSeorNOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824, Herbert Barbosa Basto - OAB:51630/PR, Sílvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3.546/MT/A

 Processo nº 1216-73.2011.811.0019

Código nº 13468

Vara Única

Vistos.

DEFIRO o requerimento do Ministério Público (fl.137) e determino que seja 

realizada a intimação pessoal da parte Executada para que, no prazo de 3 

(três) dias, efetue o pagamento integral do débito alimentar em atraso, 

comprovando nos autos o adimplemento ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de decretação da prisão civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20672 Nr: 943-60.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Indústria Matsuda Importadora e 

Exportadora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudionor Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14143/MT, Sérgio Luiz Brisolla - OAB:91472/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 943-60.2012.811.0019

Código n.º 20672

Vara Única

Vistos.

Defiro o pedido de concessão de prazo de 15 (quinze) dias, à parte 

Exequente, conforme requerido à fl.74.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25503 Nr: 696-74.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allyson Vaz de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Vistos.

Em que pese o réu ter sido beneficiado com a suspensão condicional do 

processo, consta dos autos o descumprimento das condições que lhe 

foram impostas.

 Posto isto e considerando que ainda não houve o término do período de 

prova, intime-se o denunciado para que, prazo de 10 (dez) dias, 

apresente justificativa, sob pena de ter seu benefício revogado.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 29670 Nr: 842-81.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane de Souza Cyrino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref.152, recebo o recurso de apelação 

interposto pelo Ministério Público.

 Dessa forma, nos termos do que dispõe o artigo 600 do Código de 

Processo Penal, intime-se o Ministério Público para arrazoar seu recurso, 
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no prazo legal.

 Após, intime-se a defesa para contrarrazoar o recurso do órgão 

ministerial.

 Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens, observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 31558 Nr: 1906-29.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilson Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 Vistos.

Ante o teor das certidões de Ref.124 e 133, recebo os recursos de 

apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público.

Dessa forma, nos termos do que dispõe o artigo 600 do Código de 

Processo Penal, intime-se o Ministério Público para arrazoar seu recurso, 

bem como para contrarrazoar o recurso da defesa, no prazo legal. Em 

seguida, intime-se a defesa para contrarrazoar o recurso do órgão 

ministerial.

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens, observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-41.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

DILEUSA BURRY - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010016-41.2017.8.11.0019 REQUERENTE: DILEUSA BURRY - 

ME REQUERIDO: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA I - RELATÓRIO Dispensado 

o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

De proêmio, constato que, muito embora o Promovido tenha sido 

devidamente cientificado acerca do prazo para apresentação da 

contestação, não apresentou, razão pela qual DECRETO A SUA REVELIA, 

e por consectário, aplico os seus efeitos materiais, consistente na 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. 

Assevero, por oportuno, que a decretação da revelia, ainda que produza 

seus naturais efeitos não garante à parte autora o provimento irrestrito 

dos pedidos formulados, uma vez que cabe ao juiz a análise dos fatos e 

provas trazidos aos autos. Dito isto, tenho que os pedidos autorais 

merecem parcial procedência. Isso porque, no que se refere ao pedido de 

dano material, tenho que não resta devidamente delimitado pela parte 

autora. É dizer, o dano material deve ser aquilatado com aquilo que o 

prejudicado realmente perdeu ou deixou de ganhar, elementos estes que 

devem restar delimitados e comprovados nos autos. Entretanto, no 

presente caso, a parte autora limitou-se a dizer que teve prejuízos, mas 

não os delimitou e muito menos os comprovou Nesta esteira, como o 

pedido deve ser sempre certo e determinado (salvo as exceções legais), 

não pode o juiz conceder fora daquilo que fora efetivamente pedido, 

arbitrando a título de dano material um valor hipotético e carecedor de 

qualquer parâmetro objetivamente considerável. Ante o exposto, forte em 

tias fundamentos de fato e de direito, JULGO PARCIALMENTE procedente 

a pretensão autora, tão somente para condenar a parte requerida à 

restituição definitiva dos bens descritos na inicial, em confirmação à tutela 

de urgência anteriormente deferida, o que faço com arrimo no art. 487, I do 

CPC. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-97.2015.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL WEIS DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA OAB - MT10296/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARATINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação para Impugnação à Contestação protocolada nos autos no prazo 

de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-30.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR CRISOSTOMO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação redesignada para o dia 

12/03/2018, às 15:00 horas (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134534 Nr: 1163-25.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Alves de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 15 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33790 Nr: 2522-83.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz de Jesus Laurindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.
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Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 15 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20762 Nr: 1665-71.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Cézar Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4.198

 Código N.º 20762

Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido formulado na petição retro, quanto à pesquisa via sistema 

INFOJUD.

A pesquisa será feita mediante convênio firmado com essa instituição e 

não mediante oficio.

 O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD também segue em anexo.

Em razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e 

cautelas para que o presente feito trâmite em segredo da justiça, nos 

termos do artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intima-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

 São Félix do Araguaia – MT, 09 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34254 Nr: 275-95.2012.811.0017

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Dona Bilica LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APROSUM - Associação dos Produtores 

Rurais Área Suiá Missú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rony Cesar Bergamasco - 

OAB:41599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 15 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35148 Nr: 1218-15.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Carmo Cândido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 15 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42359 Nr: 2645-76.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Luciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melchior Zanetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Rodrigues Alvares - 

OAB:19325 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 15 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4041 Nr: 594-15.2002.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Rogério Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Brasil Boranga 

Escobar - OAB:9357-B

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 15 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida
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 Cod. Proc.: 5492 Nr: 543-67.2003.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Machado Mendonça, Doraci Machado de 

Mendonça, José Ricardo Machado de Mendonça, Silvane Rassi, Alexandre 

Machado de Mendonça, Gisela Maria Umbelina Vieira da S. M.de 

Mendonça, Cícero Machado de Mendonça, Erides Campos Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldo Xavier de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaurus Vinicius V. de Oliveira 

- OAB:GO- 8.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A

 Cód. 5492

 Vistos em correição.

 Considerando o lapso temporal transcorrido desde a última manifestação 

nos autos (mais de dois anos).

 Intime-se a parte autora para informar se a situação relatada às fls. 

313/315 persiste, bem como para requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 08/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12541 Nr: 1346-45.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecides Milhomem de Cirqueira, Alzeni 

Cirqueira Milhomem, Luiza Nogueira Milhomem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iron Francisco da Silva - 

OAB:7137-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 15 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14313 Nr: 1131-35.2007.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGR", IMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 01 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14471 Nr: 1313-21.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Cézar Barboza, Mozart Franco dos 

Santos, Elicélio Américo da Silva, Luiza Brito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4.198, Débora Simone Santos Rocha Faria - OAB:4198/MT, 

Djanir Américo Brasiliense - OAB:7382/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código n.º 14471

 Vistos em correição.

 Em consulta ao Sistema Apolo verifica-se que a parte requerida não foi 

intimada, através do seu causídico, via DJe, em relação a decisão de fls. 

699.

 Em vista disso, determino que o S. Gestor tome as providências 

necessárias para que a parte requerida seja intimada, via DJe, no tocante 

a decisão de fls. 699.

 Cumprida a providência supracitada e decorrido o prazo para 

manifestação da parte requerida, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 10/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21074 Nr: 1978-32.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Soares da Costa, Alberto Máximo 

Pereira de Novais, Sebastião de Araújo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:13613, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - 

OAB:11997/O, Vínícios de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777-A

 Código 21074

Decisão.

Vistos em correição, etc.

Em observância ao disposto no artigo 25 da Lei 10.826/2003, artigo 1.º da 

Resolução n.º 134 do CNJ e artigo 1.479 da CNGC, INTIMEM-SE as partes 

para manifestar-se fundamentadamente, no prazo sucessivo de 48 

(quarenta e oito) horas, sobre o Laudo Pericial da POLITEC (fls. 65/79) e 

quanto a imprescindibilidade da conservação da arma de fogo para o 

esclarecimento dos fatos apurados no processo judicial.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Expeça-se o necessário. Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 15/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 34739 Nr: 793-85.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 550 de 621



 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. A. Silva Comércio - ME, Nilza Alves da Silva 

Cruz, Antônio Custódio da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Autos ID N.º 34739

Vistos.

 Banco Bradesco S/A ingressou com a presente Ação de Execução por 

Título Executivo Extrajudicial em face de N. A. Silva Comércio – ME, Nilza 

Alves da Silva Cruz e Antônio Custódio da Cruz.

Os presentes autos foram autuados em 22/05/2012, transcorrendo, 

durante todo esse período, com sua regular instrução processual.

 Durante o trâmite processual, foi feita a intimação pessoal do Requerente, 

para se manifestar se ainda tinha interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção (fls. 76), após, o mesmo compareceu a Secretaria 

desta comarca e solicitou um prazo de 10 (dez) dias para se manifestar 

(fls. 77). Porém, foi certificado que o mesmo não se manifestou (fls. 79).

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe incisos III, do 

artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

...

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

...

§1°. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Portanto, ultrapassado tempo considerável, a mesma teve acesso aos 

autos e permaneceu inerte, deve ser considerado que a mesma não tem 

interesse no prosseguimento do feito, não se vislumbrando qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do feito.

 Ante o exposto, Julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 05 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37717 Nr: 1602-41.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celirio Modesto Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 Código 37717

Decisão.

Vistos em correição, etc.

Em observância ao disposto no artigo 25 da Lei 10.826/2003, artigo 1.º da 

Resolução n.º 134 do CNJ e artigo 1.479 da CNGC, INTIMEM-SE as partes 

para manifestar-se fundamentadamente, no prazo sucessivo de 48 

(quarenta e oito) horas, sobre o auto de exame de eficiência de arma de 

fogo (fl.32) e quanto a imprescindibilidade da conservação da arma de 

fogo para o esclarecimento dos fatos apurados no processo judicial.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Expeça-se o necessário. Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 15/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14314 Nr: 1132-20.2007.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rhana Galvão Ribeiro "menor", Ivani Mendes Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan Amorim Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º _____________

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 01 de Fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34578 Nr: 622-31.2012.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurílio Aires Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código N.º 137778

Vistos em correição, etc.

 Tendo em vista os documentos de fls. Retro, dê-se vista a parte autora 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira oque entender de direito 

para a continuidade do feito.

 Às providencias, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia – MT, 09 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39511 Nr: 284-86.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thalison Morais Lins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Vilela 

Torres - OAB:GO/ 39.048

 Código 39511

Decisão.

Vistos em correição, etc.

Em observância ao disposto no artigo 25 da Lei 10.826/2003, artigo 1.º da 

Resolução n.º 134 do CNJ e artigo 1.479 da CNGC, INTIMEM-SE as partes 

para manifestar-se fundamentadamente, no prazo sucessivo de 48 

(quarenta e oito) horas, sobre o Laudo Pericial da POLITEC (fls. 245/250) e 

quanto a imprescindibilidade da conservação da arma de fogo para o 

esclarecimento dos fatos apurados no processo judicial.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Expeça-se o necessário. Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 15/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39551 Nr: 313-39.2014.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Valente, Manoel Botelho Feijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carra, Ana Gilda Penha Carra, Ricardo 

José Kulevicz, Therezinha Sobral Kulevicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Braga da Silva - 

OAB:17347/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Infere-se dos autos que a tentativa de citação da empresa requerida 

Nacional Factoring Fomento Comercial Ltda no único endereço fornecido 

pelo autor restou infrutífera, eis que não localizada.

 Com isso, foi determinado que apresentasse endereço atualizado da 

requerida (fl. 190). Ocorre que, de plano, o autor atravessou petitório 

requerendo a citação por Edital, sem demonstrar ou requerer qualquer 

outra diligência no sentido de localizá-la.

 Assim, indefiro o pedido de fls. 191/192, eis que não foram esgotados 

todos os meios hábeis para sua localização.

Vale lembrar que, existem outros instrumentos que possibilitam a pesquisa 

de endereço dos quais não se valeu a parte autora.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, forneça o endereço correto da empresa Nacional Factoring 

Fomento Comercial Ltda. ou requeira o que entender de direito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intime-se.

Ás providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 10 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 136610 Nr: 137-55.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Tosta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildo Soares Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Carvalho Mendes - 

OAB:9298-MS, José Carlos Vinha - OAB:7963 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828

 Autos ID N.º 136610.

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, uma vez que o 

Magistrado titular da Vara encontra-se regularmente afastado, redesigno a 

presente oralidade para o dia 16/10/2017 às 13h00min (Horário Oficial do 

Estado).

 Intime-se.

 Ciência ao MPE.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

De Porto Alegre do Norte – MT para São Félix do Araguaia/MT, 07 de julho 

de 2017.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136610 Nr: 137-55.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Tosta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildo Soares Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Carvalho Mendes - 

OAB:9298-MS, José Carlos Vinha - OAB:7963 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828

 Autos ID N.º 136610

Vistos em correição, etc.

Processo em ordem.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 15/05/2018, às 

16h30min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Comunique-se a presente decisão ao Juízo Deprecante.

Intimem-se.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 25 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42135 Nr: 2448-24.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda Bezerra Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 42135

Vistos em correição, etc.

 Analisando as peças apresentadas pelo Requerido (fls. 51/60), verifico 

que o douto procurador que as subscreveu não possui capacidade 

postulatória pra representar o Município judicialmente.

Isto se dá em razão de que o Assessor Jurídico Municipal não detém de 

capacidade postulatória para ir a Juízo representar o ente público a que é 

vinculado, por inexistir expressa previsão nesse sentido. Corroborando tal 

entendimento, os tribunais pátrios tem se manifestado no sentido de 

inexistir possibilidade do ente municipal vir a ser representado por 

Assessor Jurídico, cargo comissionado, que em regra é incompatível com 

as funções de advogado.

Dessa forma, ausente representação legítima para prosseguir no 

andamento do feito, face ao latente vício de regularização processual, 

determino o desentranhamento dos documentos de fls. 51/60, salientando 

que o Requerido, em tais documentos, não apresentou contestação a 

ação.

Após, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Findo o prazo, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem as provas que desejam produzir, justificando-as; ou se são 

pelo julgamento antecipado da lide, sob pena de preclusão.

Tudo cumprido, tornem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia – MT, 15 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43486 Nr: 558-16.2015.811.0017

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Golfetto, Wilson Vargas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 43486

Vistos em correição, etc.

 Uma vez notificado o requerido da presente medida, nos termos do art. 

729 do CPC, determino a intimação do Requerente, pessoalmente, para 

que os autos lhe sejam entregues, cumpridas as formalidades de praxe.

Não sendo os autos retirados no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os 

autos até provocação da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia – MT, 15 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 2363 Nr: 338-09.2001.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaurus Vinicius V. de 

Oliveira - OAB:GO- 8.216

 Autos nº 2363

 Despacho

Vistos em correição, etc.

Considerando que a decisão de pronúncia transitou em julgado para o réu, 

acusação e defesa, intimem-se as partes a se manifestarem nos termos 

do art. 422, do CPP.

Em seguida venham-me conclusos para deliberação e apontamento da 

solenidade de julgamento.

Às providências, cumpra-se com URGÊNCIA.

São Félix do Araguaia/MT, 15/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Autos ID nº 138039

Vistos em correição, etc.

Certifique o Senhor Gestor Judicial acerca do trânsito em julgado da 

sentença de pronúncia de fls. 170/182, intimando-se as partes para se 

manifestarem nos termos do art. 422, do CPP.

Em seguida venham-me conclusos para deliberação e apontamento da 

solenidade de julgamento.

Às providências, cumpra-se com URGÊNCIA.

São Félix do Araguaia/MT, 16 de Janeiro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 45999 Nr: 1988-03.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Leopoldino de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Neri - OAB:8740-A/MT

 Intimação do embargado para se manifestar sobre o cálculo de fl. 23.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132552 Nr: 2248-80.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Indalécio Neto, Vilmar Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Código 132552

Decisão.

Vistos em correição, etc.

Em observância ao disposto no artigo 25 da Lei 10.826/2003, artigo 1.º da 

Resolução n.º 134 do CNJ e artigo 1.479 da CNGC, INTIMEM-SE as partes 

para manifestar-se fundamentadamente, no prazo sucessivo de 48 

(quarenta e oito) horas, sobre o Laudo Pericial da POLITEC (fls. 78/79) e 

quanto a imprescindibilidade da conservação da arma de fogo para o 

esclarecimento dos fatos apurados no processo judicial.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Expeça-se o necessário. Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 15/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53372 Nr: 1430-50.2013.811.0098

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Gomes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-A

 Código: 53372

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 17 de abril de 

2018, às 14h00min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52863 Nr: 1087-93.2009.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gino da Conceição Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Código: 52863

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 16 de abril de 

2018, às 16h40min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31471 Nr: 967-79.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Código: 31471

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 16 de abril de 

2018, às 15h00min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56855 Nr: 1152-78.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 56855

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 17 de abril de 

2018, às 15h00min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57562 Nr: 174-67.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Código: 57562

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 17 de abril de 

2018, às 16h00min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59058 Nr: 1280-64.2016.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy de Souza Cassiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Rodrigues Bessa - 

OAB:18.278

 Código: 59058

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 17 de abril de 

2018, às 16h30min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52813 Nr: 910-90.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Oliveira Rodrigues, Fransérgio 

Rojas Piovesan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio Rojas Piovesan - 

OAB:4848, Jair Roberto Marques - OAB:MT/8.969 -B, Paula Regina 

Cardoso - OAB:15506/MT

 Código: 52813

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 20 de março 

de 2018, às 15h15min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.
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Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52887 Nr: 978-40.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Código: 52887

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 16 de abril de 

2018, às 16h00min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53133 Nr: 1206-15.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gino da Conceição Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Código: 53133

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 16 de abril de 

2018, às 14h10min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54298 Nr: 768-52.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejanira Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojão dos Móveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6.072 B

 Código: 54298

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 17 de abril de 

2018, às 13h30min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55460 Nr: 270-19.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação 

do(s) réu(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termo do § 3º do artigo 

403 do CPP, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58706 Nr: 983-57.2016.811.0098

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Daiane 

Cristina Freitas Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Jhones da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 Código: 58706

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 20 de março 

de 2018, às 14h15min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56184 Nr: 712-82.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 Código: 56184

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 23 de abril de 

2018, às 13h30min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30135 Nr: 1188-96.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubneis Medeiros Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 Código: 30135

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 23 de abril de 

2018, às 13h45min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52886 Nr: 977-55.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel de Jesus Vieira da Silva, Ismael Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO - OAB:, Otavio 

Simplício Khun - OAB:14238

 Código: 52886

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 23 de abril de 

2018, às 15h00min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57243 Nr: 1417-80.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena dos Santos Silva, GILVANETE PEREIRA 

SILVA, NAISO CEBALHO LARA, ELIANA PEREIRA SILVA GUEDES, Natal 

Guedes, JAILSON DOS SANTOS SILVA, ANTONIA VIEIRA DE ALENCAR, 

EDVALDO PEREIRA SILVA, DENISE FRANCYELLE BOLOGNESSI SILVA, 

GIVALDO PEREIRA DA SILVA, Roberto Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT, Marcelo Luiz Pereira Pardin - OAB:19542-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Código: 57243

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 24 de abril de 

2018, às 13h30min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32905 Nr: 204-30.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Volnei Vollmer-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademyr Cesar Franco - 

OAB:14091/MT, Ana Paula Dorileo Cardoso - OAB:15652/MT, Carlos 

Rezende Junior - OAB:6057/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT, Isabela Cortese de Oliveira - 

OAB:15410-E/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O sistema Infojud implica quebra do sigilo fiscal constitucionalmente 

assegurado, não havendo fundamento para tanto, no caso dos autos. A 

expedição de ofícios à Receita Federal para a aferição de questões 

relativas a direitos patrimoniais não deve prevalecer em relação às 

garantias constitucionalmente previstas no art. 5, X, da Carta Magna.

 Anoto que somente em situações excepcionais as garantias 
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constitucionais podem ser relativizadas, mediante a aplicação do princípio 

da proporcionalidade.

 Na espécie, verifico que o interesse individual meramente patrimonial não 

pode se sobrepor a uma garantia fundamental do indivíduo tutelada 

constitucionalmente (art. 5º, X, da Constituição Federal).

 Ainda, ressalto que a parte exequente não pode impor ao Poder Judiciário 

o encargo de diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o 

crédito cobrado, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade.

 Ou seja, as consultas aos sistemas de informação ou as expedições de 

ofícios a órgãos públicos e empresas privadas somente se justificam, 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências cabíveis ao alcance 

da parte interessada. Admitir o contrário seria possibilitar que o Juiz 

substitua as partes no cumprimento das obrigações que lhes incumbam.

 Por esta razão o pedido não vinga.

Intime-se a parte exequente para prosseguir no feito ou requerer o que 

entende de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30480 Nr: 459-56.2012.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Terezinha Galon Tormem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449, MARCELO DA CUNHA MARINHO - 

OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rigoli Rossi - 

OAB:250.378

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte exequente para manifetação acerca da petição e 

documentos de fls. 231/237 (comprovação de pagamento da obrigação 

pelo executado), o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 10944 Nr: 1040-18.2005.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espedito Marcos Gonçalves Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arivaldo Moreira da Silva - 

OAB:61067/SP, José Antonio Moreira - OAB:62.724 SP, Luiz 

Fernando Decanini - OAB:6865-A/MT, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152 -B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hunno Franco Mello - 

OAB:7903

 Vistos em correição.

 Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11343 Nr: 1412-64.2005.811.0080

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onésio de Souza Castro, Maria Aparecida Rodrigues de 

Souza Castro, Eduardo de Souza Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ITAGIBA CARVALHO DINIZ, SAUL 

FERREIRA DE MOURA FILHO, MARINA CARVALHO DINIZ FLORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Boleta - OAB:272.650, Luiz 

Carlos Correa Tablas - OAB:56.672/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

- OAB:3608-B, FRANCISCO DE ASSIS DE ARAÚJO BARRETO 

CAMPELLO - OAB:74.216-B/SP, Márcio Rogério Paris - 

OAB:10.276MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526-MT, RODRIGO 

OCTÁVIO DE LIMA CARVALHO - OAB:143.054/SP

 Vistos em correição.

Considerando-se a determinação contida à fl. 417 (intimação pessoal da 

parte autora para prosseguir com o feito), bem como a não localização da 

parte autora em razão da mudança de endereço, não informando este 

Juízo, julgo EXTINTO O FEITO, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 

485, II, do NCPC (abandono).

Custas pela parte autora, observada a gratuidade da justiça.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Arquivem-se.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31932 Nr: 718-17.2013.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE WAGNER HOPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, Daniel França Silva - OAB:17826-A/MT, 

FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033, JOSÉ ALBERTO COUTO 

MACIEL - OAB:DF/513

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora para manifestação acerca da petição e 

documento apresentados pelo requerido (comprovante de pagamento da 

obrigação), o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47625 Nr: 1384-76.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MARZINOTI IZUMITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação, uma vez que só foi pago um ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15716 Nr: 335-78.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Pino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Galle Ebeling - OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).
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Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16794 Nr: 1407-03.2009.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIÁS CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA ou MATO 

GROSSO CAMINHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VALENTE ARAUJO - 

OAB:3572/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Jorge Augusto Jungmann - OAB:1655/GO, 

Simplicio José de Souza Filho - OAB:9.120/GO

 Vistos em correição.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17724 Nr: 914-89.2010.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO JAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES DA SILVA, Marines Ivaniski, FABIOLA 

IVANISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Felicio - OAB:14533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 Vistos em correição.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18938 Nr: 735-24.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO ZATT FALABRETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, Sérgio Henrique K. Kobayashi - OAB:6180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos em correição.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31157 Nr: 1197-44.2012.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idacir Steffens, OSVALDO STEFFENS, 

APARECIDO PIZZOLIO ALTHMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Zenanowski Machado 

- OAB:25.276 OAB/PR, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - 

OAB:53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de execução de título extrajudicial em que são partes as pessoas 

acima identificadas, tendo havido pagamento do débito pela parte 

executada, o que impõe a extinção do processo em face da quitação da 

dívida.

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC: Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; (...). O art. 925 do mesmo diploma legal, por sua 

vez, estatui que: "A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença”.

É o caso dos autos.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela parte executada, 

conforme noticia a parte exequente.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, determinando, desde já, o desbloqueio 

de bens ou valores por ventura bloqueados.

 Custas já recolhidas.

 Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias e anotações de estilo 

(procedendo-se às baixas, eventualmente, necessárias, expedindo-se o 

necessário).

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31869 Nr: 655-89.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hedimilton Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos em correição.

 Ante o decurso do prazo da petição retro, intime-se a parte autora para 

manifestação acerca do adimplemento da obrigação pelo requerido, o que 

deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Transcorrido o prazo supra "in albis", presumir-se-á a quitação da dívida.

 Após, conclusos para extinção.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32127 Nr: 915-69.2013.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SEGMUNDO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40383 Nr: 622-94.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE DUTRA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11049 Nr: 1142-40.2005.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wander Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim da Silva Nunes Neto, Uyr benedito da 

Silva, Carlos Augusto B. Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ivan de Castro Pereira - 

OAB:5220/ GO, Antonio Leite Pereira - OAB:2527/GO, Deivid Lincoln 

Mendes Alves Nogueira Girotto - OAB:240.583/SP, Sérgio Donizeti 

Nunes - OAB:2420-B/MT, Vinícius Vargas Leite - OAB:18.130 - GO, 

Wanderval Aparecido de Faria - OAB:13948/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Antonio José Carvalho da Silva - OAB:3563-A, 

ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 7.883, 

João Batista Alves Barbosa - OAB:, Luciana Benassi Gomes - 

OAB:OAB/MT 8.374, Raimar Abílio Bottega - OAB:3882

 Vistos em correição.

 Intimem-se as partes para ciência do retorno dos autos.

 Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se com as 

baixas necessárias.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32415 Nr: 1194-55.2013.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Claudio Rocha da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Fertilizantes S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152 -B MT

 Vistos em correição.

 Recebo o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, ante a 

ausência do preenchimento dos requisitos descritos no § 1.º do artigo 919 

do CPC.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33502 Nr: 732-64.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Mendonça Pereira, Ronilson de Jesus 

Pinheiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONILSON DE JESUS PINHEIRO PEREIRA, 

Filiação: Marilu de Jesus Pinheiro e Amadeu Pereira, data de nascimento: 

10/10/1988, brasileiro(a), natural de Viana-MA, convivente, motoqueiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Artigo 306, “caput”; do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Vistos em correição. Defiro os pedidos ministeriais de ref. 48. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NARJANA ROBERTA 

KROTH, digitei.

Querência, 15 de fevereiro de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39305 Nr: 254-85.2016.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:122.626/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO CARLOS LIMA, Cpf: 

01947521195, natural de Acorizal-MT, solteiro (a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de busca e apreensão com pedido liminar.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Considerando-se o disposto no 

art. 256, II, do NCPC, visto que a parte autora alega a circunstância fática 

de que a parte ré se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível, 

especialmente em face das diligências infrutíferas de tentativa de 

localização, extrai-se que o quadro-fático se amolda perfeitamente ao 

disposto no art. 256, §3º, do CPC.Além disso, entendo que a citação por 

edital só deve ser deferida quando esgotados os esforços de localização 

do réu, nos limites da razoabilidade.É o caso dos autos, mormente em vista 

do evidente lapso temporal existente entre o ajuizamento da demanda e o 

deferimento desta medida, levando-se em conta os esforços praticados 
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pela parte autora na obtenção da informação necessária.Assim, determino 

a citação por edital da parte ré, fixando o prazo mínimo legal (20 dias), 

devendo o edital conter as informações previstas no art. 257 do CPC.Por 

fim, advirto a parte autora das penas previstas no art. 258 do 

CPC.Transcorrido o prazo, remetam-se os autos à Defensoria Pública para 

exercer o encargo previsto no art. 257, IV, c.c art. 72, I, do 

CPC.Cumpra-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NARJANA ROBERTA 

KROTH, digitei.

Querência, 15 de fevereiro de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43552 Nr: 2326-45.2016.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MAZZUTTI, Jailson Gomes de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do complemento da diligência no valor de R$ 1.770,00 (um mil 

setecentos e setenta reais) mediante emissão de guia, disponível no sítio 

eletrônico do PJMT, conforme informado na Certidão da Oficiala de Justiça 

de ref. 26, (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), 

devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30041 Nr: 947-45.2011.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Luis Pereira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14.724-B, Alessandro Roque Zandona Paschoal - 

OAB:168.601/MT, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, Edilvan 

da Silva Maia - OAB:14564, Elvickss Lima Alves - OAB:16.894/MT, 

Fabiano Xavier da Silva - OAB:13521-A/MT, Márcio Castilho de 

Moraes - OAB:7.247/MS, Rafael César do Nascimento - OAB:16.056 - 

MT

 Vistos em correição.

Intime-se o acusado, através de seu advogado constituído, via DJE, para 

apresentar o resultado do exame de material genético no prazo de 10 

(dez) dias.

Juntado o referido documento, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Decorrido o prazo "in albis", arquivem-se os autos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15396 Nr: 30-94.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiainy Pires da Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41420 Nr: 673-11.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO LOPES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT 20853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:MT/11.784

 Vistos em correição.

REF 25: Defiro. Providencie o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40449 Nr: 296-40.2016.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ RIBAMA RODRIGUES, Filiação: 

Dauvina Rodrigues da Silva e José Rodrigues da Silva, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente contraiu matrimonio no dia 28 de 

setembro de 1955, regime de comunhão de bens. Após 03 (três) anos, a 

cônjuge virago separou, e, encontra-se convivendo em união estável há 

mais de 05 (cinco) anos com o Sr. Flosino Ferreira de Souza, motivo que 

não tem possibilidade de reconciliação. O cônjuge não adquiram bens. 

Sendo assim, o autor, vem perante Vossa Excelência para requisitar o que 

lhes é de pleno direito, o divórcio direto.

Despacho/Decisão: Autos n° 296-40.2016.811.0079Código: 40449Divórcio 

Litigioso Despacho.Vistos em correição.Defiro o pedido de assistência 

judiciária, conforme art. 4º da Lei 1.060/50.Cite-se o Requerido, via edital, 

nos termos do artigo 231, incisos I e II do CPC, para, querendo, responder 

à ação no prazo de 15 (quinze) dias, ciente que, não contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Requerente.Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 

Requerido citado não constituir defensor, DETERMINO QUE SEJA 

NOMEADO a Douta Defensora Pública, como curadora especial, nos 

termos do artigo 9º, parágrafo único do CPC, para oferecê-la, no prazo de 
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10 (dez) dias. Após, abra-se vistas ao ilustre representante do Ministério 

Público. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Ribeirão Cascalheira/MT, 10 de Março de 2016.Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Rabaioli Ramos, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 15 de fevereiro de 2018

Thiago Afonso Carolo Teichmann Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54122 Nr: 728-88.2018.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI ZUFFO E CIA LTDA, Neuri Zuffo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Força Distribuição de Produtos Alimentícios 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a inicial. Cite-se.

Expeça-se mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento voluntário e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

A parte ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo.

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC.

Independentemente de prévia segurança do juízo, a parte ré poderá opor, 

nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 

monitória.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54131 Nr: 730-58.2018.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORBARI & CIA LTDA - ME, JUSSEMARA 

CORBARI, ELISIANE CORBARI, MILTON CORBARI, Inês Oliveira Corbari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a inicial. Cite-se.

Expeça-se mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento voluntário e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

A parte ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo.

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC.

Independentemente de prévia segurança do juízo, a parte ré poderá opor, 

nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 

monitória.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54217 Nr: 772-10.2018.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enivaldo Gonçalves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54218 Nr: 773-92.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ketuly Rafaela Costa de Mates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação dos pedidos liminares para após a apresentação 

da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da outra parte 

(especialmente quando em xeque dinheiro público e a possibilidade de 

irreversibilidade da decisão).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51625 Nr: 3301-36.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉRIA MARTINS DA SILVA SANDOVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O Oficial de Justiça deverá especificar as diligências realizadas, conforme 

a CNGC.

Assim, desconstituo o valor cobrado, eis que INDEVIDO, por óbvio.
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Cumpra-se a decisão liminar, IMEDIATAMENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54179 Nr: 748-79.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Margarida Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54193 Nr: 756-56.2018.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo de Deus Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcella Oliveira Assis, F MARQUES - ME, 

Frederico Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:16921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de gratuidade da justiça por motivos óbvios. Afinal, quem 

realiza "diversos negócios" que totalizam quantia superior a 300 mil reais 

pode arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo do 

sustento da própria família.

Aguarde-se o pagamento no prazo legal, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46068 Nr: 591-43.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Martins Siriano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

REF 24: Defiro. Aguardar em arquivo provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46371 Nr: 743-91.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ROBERTO CARLOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

REF10: Não houve efetiva entrega da notificação extrajudicial no domicílio 

do devedor, conforme comprovante de AR anexo aos autos.

Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação 

fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de 

notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo 

recebimento.

 Faculto a emenda da inicial, restituindo o prazo legal.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45830 Nr: 468-45.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAFIM RESPLANDE DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte autora (DJE) em 10 dias sobre a ausência de citação, 

pressuposto processual indispensável para o prosseguimento do feito.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46095 Nr: 604-42.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GRAÇAS DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moises Batista de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, RECONHEÇO o trânsito em julgado (art. 

1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51839 Nr: 3405-28.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ERNESTO ANDREOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

REF 17: Defiro. Expeça-se, conforme requerido. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51873 Nr: 3410-50.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENICE GOMES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.A alienação fiduciária em garantia é um contrato 

instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra a 

propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição 

financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi 

alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.No contrato 

de alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo 

para pagamento, mas a lei exige que o credor (mutuante) demonstre a 

ocorrência desse atraso notificando o devedor.Assim, o credor deverá 

fazer a notificação extrajudicial do devedor de que este se encontra em 

débito, comprovando, assim, a mora. Essa notificação é indispensável 

para que o credor possa ajuizar ação de busca e apreensão.A propósito, 

a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado Fiduciariamente (Enunciado 72 da Súmula do STJ). Para a 

constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento.Na 

espécie, verifico que a comprovação da mora restou evidenciada nos 

autos, especialmente pela juntada do recebimento da notificação 

extrajudicial emitida, com devido recebimento. Em razão disso, DEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR, com fundamento nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 

911/69 e alterações inseridas pela Lei 10.931/04.Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte autora, na pessoa 

de seu representante legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36153 Nr: 2699-50.2014.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. SOARES DE SOUA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:84206 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguardar em arquivo provisório. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36355 Nr: 125-20.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME HENRIQUE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se o disposto no art. 256, II, do NCPC, visto que a parte 

autora alega a circunstância fática de que a parte ré se encontra em lugar 

ignorado, incerto ou inacessível, especialmente em face das diligências 

infrutíferas de tentativa de localização, extrai-se que o quadro-fático se 

amolda perfeitamente ao disposto no art. 256, §3º, do CPC.

Além disso, entendo que a citação por edital só deve ser deferida quando 

esgotados os esforços de localização do réu, nos limites da razoabilidade.

É o caso dos autos, mormente em vista do evidente lapso temporal 

existente entre o ajuizamento da demanda e o deferimento desta medida, 

levando-se em conta os esforços praticados pela parte autora na 

obtenção da informação necessária.

Assim, determino a citação por edital da parte ré, fixando o prazo mínimo 

legal (20 dias), devendo o edital conter as informações previstas no art. 

257 do CPC.

Por fim, advirto a parte autora das penas previstas no art. 258 do CPC.

Transcorrido o prazo, remetam-se os autos à Defensoria Pública para 

exercer o encargo previsto no art. 257, IV, c.c art. 72, I, do CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37247 Nr: 536-63.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:18.308 A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2015, ou seja, 

há quase 3 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora, a qual não recolheu providenciou o 

necessário para a efetivação do ato, apesar de intimada, regularmente.

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42469 Nr: 1092-31.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ROQUE GUSTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, RECONHEÇO o trânsito em julgado (art. 

1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48468 Nr: 1862-87.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VIEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/MA 5643-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisada a petição inicial, este juízo determinou a sua emenda, nos 

termos do art. 319 e 320 do Novo CPC.

Devidamente intimada, a parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

nos termos determinados por este juízo, limitando-se a requerer dilação de 

prazo em agosto do ano passado, ou seja, há mais de 6 meses.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte autora em promover o aditamento conforme 
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determinado por este Juízo, INDEFIRO A INICIAL e, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do Novo CPC, julgo EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, I, do Novo CPC).

Com o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se, com as baixas necessárias e anotações necessárias.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48894 Nr: 2020-45.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON FONTOURA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, RECONHEÇO o trânsito em julgado (art. 

1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50545 Nr: 2813-81.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARLA MENDES VASCONCELOS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.A alienação fiduciária em garantia é um contrato 

instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra a 

propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição 

financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi 

alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.No contrato 

de alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo 

para pagamento, mas a lei exige que o credor (mutuante) demonstre a 

ocorrência desse atraso notificando o devedor.Assim, o credor deverá 

fazer a notificação extrajudicial do devedor de que este se encontra em 

débito, comprovando, assim, a mora. Essa notificação é indispensável 

para que o credor possa ajuizar ação de busca e apreensão.A propósito, 

a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado Fiduciariamente (Enunciado 72 da Súmula do STJ).Na espécie, 

verifico que a comprovação da mora restou evidenciada nos autos, 

especialmente pelo INSTRUMENTO DE PROTESTO que consta da petição 

inicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: 

“É válido, para caracterização da mora, o protesto do título efetivado por 

edital, desde que comprovado nos autos que foram esgotadas todas as 

tentativas para a localização do devedor”.Em razão disso, DEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR, com fundamento nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 

911/69 e alterações inseridas pela Lei 10.931/04.Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte autora, na pessoa 

de seu representante legal.Executada a liminar,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52068 Nr: 3509-20.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO PEREIRA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT 20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, RECONHEÇO o trânsito em julgado (art. 

1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37062 Nr: 461-24.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR RODRIGUES LEONEL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino o arquivamento do feito, eis que prestada a tutela jurisdicional, 

com trânsito em julgado, reconhecido, desde já. As partes permaneceram 

inertes.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

Após, na própria Central de Arrecadação, serão analisadas eventuais 

c u s t a s  p e n d e n t e s ,  o b s e r v a n d o - s e  a  c o n s u l t a  n . 

0098322-87.2014.8.11.0000 e a CNGC.

Mediante requerimento das partes, proceda-se ao desarquivamento. Nesta 

hipótese, nada sendo requerido em 10 dias, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40311 Nr: 264-35.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E ICASSATTI CORAZZA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte autora (DJE) em 10 dias sobre a não localização do 

veículo, bem como a inexistência de citação nos autos, requerendo o que 

for conveniente.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43959 Nr: 1749-70.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA E PEREIRA REZENDE LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte autora (DJE) em 10 dias sobre a não localização do 

veículo, bem como a inexistência de citação nos autos, requerendo o que 

for conveniente.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45380 Nr: 198-21.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F MARQUES - ME, Frederico Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte autora (DJE) em 10 dias sobre a não localização do 

veículo, requerendo o que for conveniente.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45392 Nr: 207-80.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se o pagamento da diligência, compra-se a decisão, 

imediatamente. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45883 Nr: 493-58.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BARROS DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, RECONHEÇO o trânsito em julgado (art. 

1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48634 Nr: 1925-15.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, RECONHEÇO o trânsito em julgado (art. 

1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50209 Nr: 2705-52.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, RECONHEÇO o trânsito em julgado (art. 

1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51135 Nr: 3054-55.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação 

fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de 

notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo 

recebimento.

O protesto juntado é INVÁLIDO, visto que não observou o previsto no art. 

14, §1º, da Lei n. 9.492 e art. 564 da CNGCE.

A propósito, notifique-se o responsável pelo Cartório do 2º Ofício de 

Ribeirão Cascalheira - MT, para prestar esclarecimentos em 10 dias, sob 

pena de responsabilidade disciplinar.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52629 Nr: 3769-97.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira s/a Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, Sociedade de Advogados PASQUALI PARISE E 

GASPARINI JUNIOR - OAB:SP 4.752
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisada a petição inicial, este juízo determinou a sua emenda, nos 

termos do art. 319 e 320 do Novo CPC.

Devidamente intimada, a parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

nos termos determinados por este juízo, conforme se observa da certidão 

retro.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte autora em promover o aditamento conforme 

determinado por este Juízo, INDEFIRO A INICIAL e, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do Novo CPC, julgo EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, I, do Novo CPC).

Com o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se, com as baixas necessárias e anotações necessárias.

 P.R.I.

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 07/2018

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART, MMª. JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE RIO BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE:

 I – EXONERAR a Sra. MARIANE NOVAES DE CAMPOS, brasileira, solteira, 

matricula 34165, portadora do RG 2712822-9 SSP/MT e CPF: 

014986951-75, do cargo de ASSESSORA DE GABINETE II, PDA-CNE, do 

Fórum desta Comarca, com efeitos a partir de 15 de fevereiro de 2018.

II – Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento do 

E. Tribunal de Justiça.

 Rio Branco/MT, 15 de Fevereiro de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50444 Nr: 465-40.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Barbosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO 

perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de 

Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 

78045-470, Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, que servirá independentemente 

de compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não 

indicados.ENCAMINHEM-SE os quesitos.Aportando o laudo pericial aos 

autos, DIGAM às partes no prazo de 10 (dez) dias, voltando-me 

conclusos.OFICIE-SE à APS desta Comarca para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. CITE-SE a Autarquia demandada para, no 

prazo previsto no art. 183 do CPC/15, responder aos termos da inicial, 

oportunidade em que manifestará sobre o laudo médico.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35928 Nr: 357-16.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzirene dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

concedendo a liminar outrora indeferida, para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença em favor de 

Luzirene dos Santos, a partir da data do requerimento administrativo até 

enquanto durar a incapacidade, com incidência de juros de mora (1% ao 

mês, contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até 

a data em que entrou em vigor a lei n. 11.960/2009, ou seja, em 

29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês), a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida (Súmula 148 do STJ) . No ponto, “a partir da 

vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária 

e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança (TRF da 1ª Região, ac 0072325-07.2010.4.01.9199/mg; 

Apelação Cível, Juiz Federal Charles Renaud Frazao de Moraes (conv.), 

e-djf1 p.49 de 12/04/2011, 21/03/2011)”.Vale frisar, com relação à 

liquidação das parcelas pretéritas, que as parcelas pagas em razão do 

cumprimento da liminar devem ser descontadas daquele 

montante.CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre 

as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37269 Nr: 814-48.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Efigenia José Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos sob o Código: 37269

Vistos em correição.

Processo em ordem, pendente apenas a manifestação dos herdeiros da 

de cujus.

Assim sendo, reitere a intimação do patrono do autor.

Após, conclusos para extinção do feito ou análise do pedido de 

habilitação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37494 Nr: 917-55.2015.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Jair de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Processo nº. 917-55.2015.811.0052 – Código nº 37494

Vistos em correição.

Apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 12), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo “codex”.

Assim, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 21 DE 

MARÇO DE 2018 ÀS 13H00MIN, ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório dos 

acusados.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 
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em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE e à Defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44322 Nr: 1009-62.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juba Supermercados LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carremar Eletrodomésticos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1009-62.2017.811.0052 – Código: 44322

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intime-se a parte autora para que se manifeste quanto ao AR juntado à ref. 

35.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47710 Nr: 2822-27.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo de Campos, Paulo Rômulo Pereira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10565 MT, Andre da Conceição Paiva - OAB:OAB/MT 22.398/O

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

PABLO DE CAMPOS, brasileiro, solteiro, serviços gerais, titular do RG n. 

2887623-7 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n. 703.711.821-40, filho de Paulo 

Siqueira de Campos e Vera Lúcia dos Santos de Campos, nascido em 

18/03/1999, natural de Curitiba/PR, residente e domiciliado na Rua dos 

Operários, s/n, Bairro Vila Maria, Rio Branco/MT e PAULO RÔMULO 

PEREIRA DA SILVA, vulgo “GUGU ROSETA”, brasileiro, solteiro, titular do 

RG n. 2671669-0 SEJSP/MT, inscrito no CPF sob o n. 057.961.141-82, filho 

de Joaquim Zelito Vieira e Idelci Alves Pereira, nascido em 14/06/1996, 

residente e domiciliado na Quadra 2, casa 3, Bairro Cohab Santa 

Terezinha, Rio Branco/MT, atualmente preso na Cadeia Pública de Rio 

Branco/MT, nas penas do art. 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45589 Nr: 1711-08.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Martins Palmeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dyogenes Kássio Cândido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da autora, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. AMÓS 

MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Portanto, de acordo com o estipulado na Tabela XI da Ordem dos 

Advogados do Brasil, item 18.3, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no 

importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e 

sessenta reais e dez centavos).

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista ao MPE para pugnar o que entender de direito, nos 

termos do art. 178, II do CPC/15.

 Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 30421 Nr: 262-88.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAdO, KOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 262-88.2012.811.0052 (Código: 30421)

Vistos.

Na toada das manifestações de fls. 124/125, DETERMINO a expedição da 

competente missiva para proceder com a intimação do executado no 

endereço ora informado (fls.122) para pugnar o que entender de direito, 

no prazo legal.

Caso reste infrutífera, à autora para pugnar o que de direito em 15 

(quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE a requerente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Por oportuno, verifico que o expediente do núcleo da DPE encontra-se 

suspenso de acordo com a Portaria n.779/2017, razão porque NOMEIO 

como defensor dativo da autora, o advogado AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS OAB/MT 21.378, arbitrando-lhe honorários advocatícios por 

analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil, no importe de 01 (dois) URH’s, ou seja, R$ 880,05 (oitocentos e 

oitenta reais e cinco centavos) para atuar até o final do feito, no qual 

deverá ser ABERTO VISTA para manifestação, inclusive com a devolução 

de prazo.

Por fim, CONCLUSOS.

Ciência ao MPE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42369 Nr: 109-79.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovanil Gonçalo da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo nº 109-79.2017.811.0052 – Código 42369

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outroza aprazada para o dia 20 de FEVEREIRO DE 

2018, que se realizará às 15H00MIN, devendo as partes serem intimadas 

nos termos da última decisão exarada.

 Ademais, compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, 

estava patrocinando os interesses do réu, porém, no dia 01.09.2017, 

houve SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Pois bem. Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa 

estampados no art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por 

defesa técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO pessoal do acusado para constituir 

advogado, ou, em não tendo condições, manifestar seu desejo de ser 

patrocinado por defensor dativo, devendo o Sr. Meirinho certificar.

 Declarando o réu não ter condições financeiras para constituir causídico, 

NOMEIO, desde já, como defensor dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da CF/88.
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 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer. INTIME-SE o douto causídico com 

URGÊNCIA para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do réu.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42481 Nr: 148-76.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronigleison de Morais Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Processo nº 148-76.2017.811.0052 – Código 42481

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 03 de ABRIL DE 2018, 

que se realizará às 14H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos 

termos da última decisão exarada.

 Ademais, compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, 

estava patrocinando os interesses do réu, porém, no dia 01.09.2017, 

houve SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Pois bem. Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa 

estampados no art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por 

defesa técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO pessoal do acusado para constituir 

advogado, ou, em não tendo condições, manifestar seu desejo de ser 

patrocinado por defensor dativo, devendo o Sr. Meirinho certificar.

 Declarando o réu não ter condições financeiras para constituir causídico, 

NOMEIO, desde já, como defensor dativo o Dr. ADAILTON DA SILVA 

PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da CF/88.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer. INTIME-SE o douto causídico com 

URGÊNCIA para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do réu.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42368 Nr: 108-94.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovanil Gonçalo da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo nº 108-94.2017.811.0052 – Código 42368

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outroza aprazada para o dia 20 de FEVEREIRO DE 

2018, que se realizará às 16H45MIN, devendo as partes serem intimadas 

nos termos da última decisão exarada.

 Ademais, compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, 

estava patrocinando os interesses do réu, porém, no dia 01.09.2017, 

houve SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Pois bem. Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa 

estampados no art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por 

defesa técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO pessoal do acusado para constituir 

advogado, ou, em não tendo condições, manifestar seu desejo de ser 

patrocinado por defensor dativo, devendo o Sr. Meirinho certificar.

 Declarando o réu não ter condições financeiras para constituir causídico, 

NOMEIO, desde já, como defensor dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da CF/88.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer. INTIME-SE o douto causídico com 

URGÊNCIA para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do réu.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35178 Nr: 91-29.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Maria da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 91-29.2015.811.0052 – Código: 35178

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

quanto ao acórdão (ref. 54).

Transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37726 Nr: 1021-47.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Carvalho de Almeida-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de restrição de eventuais veículos em nome da parte 

executada até o montante necessário, de modo que:

1) Proceda-se consulta junto ao sistema RENAJUD.

 2) Localizado veículos em nome da parte executada:

2.1 PROMOVA-SE o bloqueio de transferência, conforme requerido;

2.2 PROMOVA-SE A PENHORA, depósito e avaliação do veículo, conforme 

disposto nos arts. 835, IV, e art. 839 ambos do CPC;

2.3 Efetivada a penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte executada, 

na pessoa do seu ADVOGADO ou sociedade de advogados constituido 

nos autos (artigo 841, § 1º, CPC) OU PESSOALMENTE, nos casos em que 

não houver constituido advogado, (artigo 841, § 2º, CPC), para ciência da 

penhora, bem como para, querendo, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

contados da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, 

conforme artigo 847 do CPC;

3) Não localizado bens no sistema RENAJUD, INTIME-SE a parte exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 10303 Nr: 901-48.2008.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Corinto Nunes, Zenilda Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Brighenti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Moura Borges - 

OAB:839, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11802, Irajá Rezende 

de Lacerda - OAB:11.987 MT, Jose Carlos Rezende - OAB:9146/MT, 

José Esteves de Lacerda filho - OAB:2.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Atila Silva Gattass - 

OAB:2308/MT, Carlos Roberto dos Santos - OAB:MT - 5701-A

 Processo número 901-48.2008.811.0052 – Código 10303

Vistos em correição.

Nos moldes do art. 10 do NCPC e em atenção aos princípios do 

contraditório e ampla defesa, INTIME-SE a parte contrária para que, 

querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37524 Nr: 936-61.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Pereira Canela, Ronivon Ferreira Pinto, 

Ricardo Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Sfredo Dalmolin - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo nº. 936-61.2015.811.0052 – Código nº 37524

Vistos em correição.

De proêmio, compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, 

estava patrocinando os interesses dos acusados, porém, no dia 

01.09.2017, houve SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública 

militante nesta Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, o acusado deve ser assistido por defesa técnica, 

sob pena de nulidade absoluta.

 Isso posto, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses dos acusados.

Ademais, apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 25), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 

as causas de absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo 

“codex”.

Assim, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 01 DE 

MARÇO DE 2018 ÀS 13H00MIN, ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório dos 

acusados.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE e à Defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37551 Nr: 955-67.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirley Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:2434-3

 Processo nº. 955-67.2015.811.0052 – Código nº 37551

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, estava 

patrocinando os interesses da ré CIRLEY MARIA DA SILVA, porém, no dia 

01.09.2017, houve SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública 

militante nesta Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob 

pena de nulidade absoluta.

 Posto isso, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. LUIZ GABRIEL MARTINS, 

OAB/MT n. 24343/0, para que atue como advogado nesta ação, atento ao 

disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução 

n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses da acusada.

 Ademais, apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 25), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 

as causas de absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo 

“codex”.

Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 04 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 13H00MIN, ocasião que serão ouvidas a vítima, as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

CIÊNCIA ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48781 Nr: 3328-03.2017.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiron Augusto de Assunção, Rairis Martins de 

Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto e não havendo nenhum impedimento ou ilegalidade no 

acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos 

legais, exonerando a pensão alimentícia paga por HIRON AUGUSTO DE 

ASSUNÇÃO em favor de RAÍRIS MARTINS DE ASSUNÇÃO, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.Condeno as 

partes ao pagamento das custas e demais despesas processuais, “pro 

rata”, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. Todavia, por 

serem beneficiários da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade pelo prazo 

de 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações dos beneficiários 

(art. 98, parágrafos 2º e 3º do CPC/15).Igualmente, diante da transação 

apresentada, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, se houver, conforme artigo 90, § 3º do 

Código de Processo Civil.Consequentemente, EXPEÇA-SE ofício a 

Prefeitura de Rio Branco, a fim de que faça a exclusão dos descontos 

efetuados na folha de pagamento do requerente HIRON AUGUSTO DE 

ASSUNÇÃO, referente à pensão alimentícia.Após o trânsito em julgado, 

certifique.Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as 

baixas e anotações de estilo.Prescindível o registro da presente sentença, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 569 de 621



uma vez que instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI, nos termos do artigo 317, § 4º da CNGC Judicial.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34818 Nr: 1306-74.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Elizabeth 

Pereira da Cruz de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Diante do exposto, confirmo a antecipação dos efeitos da tutela 

anteriormente concedida a tornando definitiva (ref.: 3) e JULGO 

PROCEDENTE o pedido exordial para determinar que requerido continue 

fornecendo o tratamento e acompanhamento médico em favor de 

ELIZABETH PEREIRA DA CRUZ DE JESUS, enquanto perdurar a sua 

necessidade, oportunidade em que DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.ISENTO o requerido do pagamento de despesas, custas 

processuais nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de condenar o requerido em 

honorários advocatícios, conforme orientação do TJMT ao interpretar art. 

18 da Lei n. 7.347/85.Sentença não sujeita a reexame necessário, 

conforme o artigo 496 do CPC.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48489 Nr: 3157-46.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Caroline Cardoso Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:21711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de “AÇÃO DE ALIMENTOS” proposta por CAROLINE CARDOSO 

ARAÚJO em face de CIRILO DA SILVA ARAÚJO, ambos devidamente 

qualificados, visando à regularização da prestação alimentícia em prol da 

autora.

A inicial veio instruída com os documentos necessários para o seu 

recebimento.

Entre um ato e outro, as partes se compuseram amigavelmente em 

audiência de conciliação (ref. 17),

 Instado, o MPE manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (ref. 

26).

Os autos vieram conclusos.

É o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Por oportuno, compulsando detidamente aos autos, verifica-se o acordo 

entabulado em sede de solenidade, sob as seguintes condições: I. O 

genitor se compromete a negociar com a Faculdade da Autora, qual seja 

UNIVERSIDADE DO NORTE DO PARANÁ (UNOPAR) todos os valores 

atrasados. II. O requerido parará o importe de 26% (vinte e seis por cento) 

do salário mínimo vigente no país, que corresponde à quantia de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais). III. Os valores serão depositados todo dia 24 

de cada mês, na conta bancária da genitora da autora, qual seja agência 

2536-4, conta corrente nº 7.435-7, Banco do Brasil, beneficiária Laurita 

Cardoso.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.

Condeno as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, “pro rata”, nos termos do artigo 86, CPC, porém, no tocante à 

parte autora suspendo sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que 

beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010372-68.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010372-68.2016.8.11.0052 REQUERENTE: MARILIA PEREIRA REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

pagamento da dívida e, via de consequência, a extinção da execução por 

pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo executado da 

obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

Ademais, considerando o petitório de evento nº 11169922, e ante ao fato 

do digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO 

o pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta 

bancária ora informada. EXPEÇA-SE o competente Alvará. SEM custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010423-79.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. L. M. (REQUERENTE)

GISELE DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010423-79.2016.8.11.0052 REQUERENTE: KAIO DE SOUZA LIMA 

MAXIMO, GISELE DE SOUZA LIMA REQUERIDO: SUBMARINO VIAGENS 

LTDA., TAM LINHAS AÉREAS S/A Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. DO POLO ATIVO MENOR Foi incluído no polo ativo 

da presente demanda menor Kaio de Souza Lima Máximo, contudo este 

não pode litigar em sede de Juizado Especial, tendo em vista a taxatividade 

do art. 8º, caput Lei 9099/95: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

Ademais, no Juizado Especial Cível não se tem a presença de um membro 

do Ministério Público, cuja função é fiscalizar a lei, nesse caso, em defesa 

do melhor interesse do menor. Ante ao exposto OPINO pela extinção do 
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processo sem julgamento do mérito em relação ao menor, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do CPC. Passo à análise do mérito da presente 

demanda. Alega a autora comprou passagem área ida e volta para o Rio 

de Janeiro, para embarque no dia 24/11/2016, alega que não pode realizar 

a viagem em razão de problemas de saúde, conforme atestado médico 

juntado a exordial. Afirma que solicitou o reembolso do valor 2 (dois) dias 

antes do embarque, porém foi negado pela empresa Requerida sob o 

argumento que deveria pagar multa compensatório no percentual de 

106,5%. As Reclamadas asseveram que o valor da multa é devido posto 

que foi contratado pelo site, local onde foi informado as taxas praticada 

pela empresa reclamada, inexistindo dever de indenizar. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisando o conjunto probatório juntado nos autos, bem como as 

alegações das partes, concluo que houve falha na prestação de serviço, 

perpetrada pelas Reclamadas, que mesmo diante da comprovação da 

ocorrência de motivo de força maior (doença), que inviabilizou a 

restituição o valor pago, com multa abusiva. É fato incontroverso que a 

parte autora adquiriu as passagens de ida e volta, solicitando o 

cancelamento e não as usufruindo. A empresa reclamada não comprovou 

que restituiu nem valor mínimo a Reclamante, com a retenção integral do 

valor da passagem que configura abusiva. Segundo o Código Civil, o caso 

fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não 

era possível evitar ou impedir, o que se verifica no caso em tela, logo, a 

parte Reclamante faria jus a restituição da passagem sem a cobrança de 

multa. Nesse sentido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO. TRANSFERÊNCIA DE 

DATA PELO CONSUMIDOR POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. COBRANÇA 

DE MULTA POR REMARCAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 

51, INCISO IV, DO CDC. DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO. DIFERENÇA DE 

CLASSE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM 

CONCRETO. QUANTUM REDUZIDO. Ainda que os atos de cobrança 

tenham sido realizados pela agência intermediadora, a companhia aérea 

responde solidariamente, com fundamento no art. 20 c/c art. 7º, p. único, 

todos do CDC. É cabível a restituição em dobro dos valores cobrados pela 

agência intermediadora a fim de possibilitar a remarcação da data do 

embarque, em razão da internação hospitalar da passageira, tendo em 

vista que sua exigência constitui cláusula abusiva nos termos do art. 51, 

inciso IV e § 1º, incisos I e III, todos do CDC. Portanto, ante a inexigibilidade 

da cobrança de R$ 2.428,88, é cabível sua restituição em dobro. Recurso 

da ré improvido no ponto. Contudo, restou evidenciado pelo documento de 

fl. 22 que, não obstante tenha sido informada a modalidade de pagamento 

parcelada, foi cobrado dos autores o valor integral da passagem (R$ 

13.921,40). Neste contexto e tendo em vista a considerável monta 

cobrada, tem-se que a cobrança em parcela única em desacordo com o 

que fora contratado, extrapola os limites do mero inadimplemento 

contratual, uma vez que contraria a boa-fé do consumidor, mostrando-se 

cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 

morais. Sendo necessária, porém, a redução do quantum indenizatório 

para o patamar de R$ 3.000,00 para cada autor, em razão das 

particularidades do caso concreto. Recurso da ré provido no ponto. Por 

fim, não sendo demonstrada a irregularidade das poltronas em que foram 

acomodados os autores, não há que se falar na condenação da ré ao 

pagamento relativo à diferença de classes. Motivo pelo qual, impõe-se o 

improvimento do recurso da parte autora. Assim, deve ser reformada em 

parte a sentença recorrida para minorar o quantum indenizatório, a título 

de indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 para cada autor, 

para R$ 3.000,00 para cada autor. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 

RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE 

AUTORA IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005594189, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

26/01/2016). Por ter se tornado inviável a restituição do valor pago, 

conforme pleiteado na Inicial. Finalmente, devo registrar que em se 

tratando de dano moral puro, não há necessidade da comprovação da 

repercussão patrimonial do dano, basta a sua ocorrência, embora no caso 

em seja evidente, conforme orienta o seguinte julgado: “O dano 

simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser 

provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o 

bastante para justificar a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback 

- RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, 

provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na forma do 

art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do 

Código Civil. Definida a responsabilidade das empresas Requeridas, resta 

fixar o valor da indenização pelo dano moral sofrido pelo reclamante. E, 

como se sabe, a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena 

e satisfação compensatória e para o arbitramento justo, o juiz deve levar 

em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano, 

sobretudo no que diz respeito aos reflexos patrimoniais e morais e o grau 

da culpa e de seus efeitos. Assim, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é suficiente para compensar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO por julgar extinto o processo sem julgamento do mérito em 

relação à Kaio de Souza Lima Máximo, em razão da taxatividade do art. 8º 

da Lei 9099/95; OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na inicial para condenar solidariamente as partes Reclamadas ao 

pagamento de: Reembolsar o valor de R$ 340,66 (trezentos e quarenta 

reais e sessenta e seis centavos) referente apenas à passagem da 

autora Gisele de Souza Lima a título de dano material, corrigido 

monetariamente pelo índice do INPC a partir de 24/11/2016 e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e OPINO pela condenação 

ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo índice do INPC da data sentença e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-48.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010341-48.2016.8.11.0052 REQUERENTE: WEDER MARTINS FERREIRA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. Alega a requerente que é cliente da empresa 

requerida e possuía um pacote contendo linha telefônica e internet banda 

larga, corre que solicitou o cancelamento da linha telefônica, 

permanecendo apenas com a internet, contudo, em 27 de junho de 2016 o 

serviço de internet foi interrompido mesmo com as conta pagas. A 

empresa alega que o serviço está ativo e que inexistência dos danos 

morais e requer a improcedência dos pedidos, por se tratar de mero 

aborrecimentoa. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova. Ao analisar os autos tenho que razão 

assiste a parte autora. Verifico que no presente caso cabia a empresa 

requerida comprovar que a suspensão do serviço na data citada pelo 

autor foi legítimo, ou comprovar que o serviço estava sendo prestado na 

data citada, porém, não o fez. A empresa requerida nada apresenta para 

comprovar a licitude de seus atos. Não há nada nos autos que justifique a 

suspensão do serviço de internet, bem como não juntou nenhum 

documento que comprove a efetiva prestação de serviço no período 

citado pelo autor. A reclamante apresentou apenas tela sistêmica 

declarando que o serviço está ativo, O autor viu-se privada da utilização 

do serviço, mesmo com o pagamento pela prestação devidamente 

efetuado, conforme prova anexo a exordial. Configurada a ilegalidade das 
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ações da empresa requerida há evidente falha na prestação do serviço, 

ensejando a responsabilização objetiva do fornecedor, conforme o art. 14, 

caput, do CDC. Neste sentido segue a jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 

REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, NO CASO 

CONCRETO. SUSPENSÃO O SERVIÇO QUE REFLETIU NA ATIVIDADE 

COMERCIAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. Evidenciada a 

falha na prestação dos serviços, que consistiu na interrupção de linha 

telefônica fixa da pessoa jurídica, pois não trouxe a ré qualquer elemento 

a afastar a tese autoral, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do 

CPC. Danos morais configurados no caso concreto, uma vez que a autora 

viu-se privada da utilização do serviço de telefonia, com consequências à 

sua atividade comercial. O terminal de telefonia fixa era o único constante 

da fachada de seu estabelecimento comercial, também constando em 

outdoor, como demonstrado. Há referência nos autos de que era o único 

meio de comunicação com o público externo, servindo, ademais, para 

vendas mediante cartão de crédito/débito. Quantum indenizatório mantido. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006768964, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em 10/05/2017) Quanto aos danos morais neste caso é in 

re ipsa, e o nexo causal necessário é a falha na prestação dos serviços 

por parte da empresa reclamada, que suspendeu o serviço de internet do 

requerente. O reclamante teve que socorrer ao judiciário para solucionar o 

seu problema. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, opino pela condenação aos 

danos morais no total de R$ 1.000,00 (mil reais). Ante o exposto e por tudo 

que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para devolução do 

valores pagos a maior na forma simples, bem como CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais). Opino pelo reestabelecimento do serviço de internet 

no prazo de 5(cinco)dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os juros de mora 

incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000064-58.2017.8.11.0052 REQUERENTE: CHARLES DE PAULA ALMEIDA 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada, haja 

vista que a reclamada participou da relação material com a venda do 

produto em seu site, conforme afirmado pela própria reclamada na 

contestação. Diante disso, rejeito a preliminar, passo a análise do mérito. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de reclamação cível proposta pela parte autora afirmando que 

comprou 01 (um) Aparador de Grama turbo máster 10000 - trapp no valor 

de R$ 264,90 (duzentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos). 

Contudo a empresa requerida cobrou no cartão de crédito do autor, valor 

diverso do contratado, ou seja, R$ 372,24 (trezentos e vinte e quatro 

reais). Em que pese à alegação da reclamada acerca da inexistência de 

dano moral, porquanto não haveria responsabilidade de sua parte, tal fato 

não se condiz com a realidade do artigo 19, do CDC. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 3° da lei n° 8.078/1990 que define fornecedor como toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços. Em resumo, é aquele que tem como atividade habitual o 

fornecimento de produtos e serviços. Com efeito, pela análise documental 

trazida aos autos, é possivelmente perceber a má-fé da reclamada em 

negar, peremptoriamente, a devolução do valor indevidamente cobrado do 

autor. Restou comprovado que foi solicitado inúmeras vezes o reembolso 

administrativamente, que não foi atendido até a presente data. Também 

restou incontroverso o valor da compra do produto, sendo juntado pela 

parte reclamada nenhum documento pela reclamada que justificasse a 

cobrança do valor a maior do que o ofertado. Em análise aos documentos 

juntados pelo autor, comprova a assistência ao produto vendido à 

reclamante, em que pese ter ciência inequívoca da obrigação legal de 

responder pelos vícios os quais tornaram a prestação do serviço 

defeituoso. Diversas foram às tentativas do reclamante em ver 

solucionado o seu problema, entretanto, como pólo mais forte, a reclamada 

se negou a prestar tal auxílio ignorando as regras consumeiristas e 

causando à autora profundo dissabor. Prestar serviço sem qualidade 

técnica quando determinada pela lei ofende a disposição do artigo 51, 

inciso XV, do CDC devendo à fornecedora, para tanto, ser repreendida. 

Todo esse desgaste suportado pela reclamante, até o dia de hoje, vem 

corroborar o descaso pelo qual a reclamada se utiliza para se relacionar 

com seus consumidores. Sendo assim, agiu a reclamada de má-fé, em 

nítida conduta ilícita e contrária aos ideais principiológicos do CDC. Com 

relação ao dano material, restou incontroverso o dever de devolver o valor 

de R$ 107,34 (cento e sete reais e trinta e quatro centavos), devidamente 

atualizado, desde a data do desembolso, haja vista o defeito no sitio 

eletrônico, que ofereceu produto por um preço e comprou outro. No 

tocante ao dano moral, este surge no instante em que o ser humano 

suporta um constrangimento que não lhe era exigível razão pela qual 

absorve a dor interna desnecessariamente. O simples desgosto em razão 

de acontecimentos corriqueiros, seja por circunstância interna ou externa, 

não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. O dano moral é o 

prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização, 

mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma 

inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define 

“um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito 

Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São 

Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que se chama de 

dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação 

onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde 

não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve diminuição no 

patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal 

diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por aproximação (art. 

1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 650/64). Neste 

diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento incompatível da 

reclamada em negar, peremptoriamente, a imediata devolução da diferença 

da compra, além de provocar-lhe profundo desgosto pessoal em tentar, 

por diversas vezes, de forma pacífica, a devolução. Quanto ao precium 

doloris, vislumbro tamanho prejuízo suportado a ponto de acarretar o 

pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê padrão para aferição do valor 

indenizatório na hipótese de ressarcimento por abalo de crédito, senão o 

genérico para os casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, deve-se 

tocar ao arbitramento cabível segundo o que dispõe o artigo 946 do Código 

Civil. Assim comprovado o comportamento impetuoso e contrário ao direito 

pela reclamada, valendo-se dos critérios da razoabilidade e 
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proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da reclamante e do 

reclamado, arbitro a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as condições 

financeiras da reclamante e da reclamada. Nesse sentido, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O 

arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em 

cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor 

experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na razoabilidade uma 

vez que a reclamada continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamante e ainda OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para devolução do valores 

pagos a maior na forma simples, bem como CONDENAR a reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem 

desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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RUBENS JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010362-24.2016.8.11.0052 REQUERENTE: RUBENS JESUS DE SOUZA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 375, II do CPC. Pelo 

contexto probatório coligido, é possível concluir que a parte reclamante 

contratou, em fevereiro de 2015, os serviços de TV por assinatura Plano 

Oi TV, na forma pré-pago e, solicitou, dois meses após, o cancelamento 

dos serviços, todavia, a reclamada exigiu o pagamento da multa por 

fidelização para efetivar o pedido do autor, remetendo a cobrança do valor 

da multa. A responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia. Logo tenho que houve falha na 

prestação de serviço por parte da reclamada em efetuar cobrança de 

multa após o pedido de cancelamento do contrato. No que pertine aos 

danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, 

bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 

não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da cobrança indevida do efetivada pela reclamada, 

sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido, 

verbis: ?APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Diante do exposto, torno definitiva a liminar, e, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante, 

o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Declaro 

rescindido o contrato e inexistente o débito sub judice. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta
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REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A VISTOS, ETC. DISPENSADO O 

RELATÓRIO. DECIDO. Opino pela HOMOLOGAÇÃO o acordo firmado entre 

as partes (mov. Nº 9) e PELA EXTINÇÃO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, III, alínea “b” do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos procedendo-se à baixa na distribuição com 

as cautelas de praxes. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLA FRERES LORENZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010407-28.2016.8.11.0052 REQUERENTE: CARLA FRERES LORENZ 

PEREIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995, FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se 

de ação por dano moral por falha na prestação do serviço movida em face 

da requerida TIM CELULAR S/A. Alega a parte requerente que é cliente da 

parte requerida por possuir celular, o que comprovou com a juntada de 

documentos. As partes compareceram na solenidade conciliatória, 

contudo, diante da impossibilidade de resolução amigável, apresentaram 

contestação e impugnação. Em que pese a parte requerida alegar que 

existem áreas de sombra, onde o sinal pode oscilar, é fato notório que no 

período não houve apenas oscilação ou indisponibilidade momentânea, 

mas sim houve a ausência da prestação do serviço. Portanto, sendo a 

requerida única operadora de celular que presta serviço à municipalidade 

e que no período mencionado a requerida deixou de prestar serviço, deixo 

de realizar audiência instrutória, com base no artigo Art. 374, I do CPC, já 

que fatos notórios não dependem de prova e passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC. Além 

disso, há nos autos uma vasta numeração de protocolos de atendimentos 

indicados na exordial que comprovam a sua omissão e relutância para 

sanar as irregularidades, o que de pronto demonstram o interesse 

processual. Destaca-se que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos. 

Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. Por oportuno, há pedido de inversão do 

ônus da prova, deste modo, tal instituto exige que, num contexto de 

relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, a parte autora 

está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve ser atribuído à 

ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos moldes do 

contratado pelas partes litigantes. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

comprovou a contratação de serviços da parte ré, o qual foi prestado de 

forma falha, já que o serviço foi suspenso de forma injustificada meados 

de novembro de 2016. Ademais, a parte autora solicitou informações e a 

resolução do mencionado impasse consoante protocolos indicados na 

exordial, o que torna crível a omissão da empresa requerida. No mais, a 

requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido 

deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a meras alegações de 

ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “TJ-RS - Recurso Cível 71004654331 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 28/03/2014 Ementa: CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE TELEFONE FIXO E INTERNET. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO SEM JUSTA CAUSA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 

Narrou à autora que em 30/05/2013 contratou o pacote "Oi ilimitado com Oi 

fixo +TV por assinatura + 2MB internet + identificador de chamadas" 

mantendo a linha telefônica fixa e a internet que já tinha no plano anterior 

pelo valor R$128,00. Informou que em 01/06/2013 teve sua linha fixa 

cancelada e que no dia 04/06/2013 houve também o cancelamento da 

internet. Buscou o restabelecimento dos serviços via administrativa 

através do sistema de atendimento call Center. Também na esfera 

administrativa, buscou solucionar o problema com ajuda do PROCON. 

Entretanto, a ré não restabeleceu o serviço, mesmo após o registro dos 

protocolos e atendimento no PROCON, sendo necessária a intervenção 

judicial. A preliminar de carência de ação por ausência de interesse 

processual não merece prosperar, pois os protocolos (fl. 04) e registro no 

PROCON (fl. 27) demonstram a tentativa de solucionar o problema via 

administrativa, porém sem êxito. No mérito, a falha na prestação dos 

serviços é configurada pelo bloqueio indevido dos serviços de telefonia 

fixa e internet, bem como pela inoperância do sistema da ré, já que a 

autora também tentou solucionar o problema na via administrativa, porém 

sem êxito. O ônus da prova está a encargo da ré, ante a vulnerabilidade e 

hipossuficiência do consumidor/autor, já que invertido o ônus probatório, a 

teor do que dispõe o art. 6º , inciso VIII , do CDC . Entretanto não logrou 

êxito em comprovar o pedido de cancelamento do terminal telefônico, art. 

333 , inciso II , do CPC , de modo que vai acolhida a tese da autora, no 

sentido de que o bloqueio da linha telefônica foi indevido. O agir da 

empresa ré configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, 

porquanto ultrapassado o mero dissabor do cotidiano atingindo a esfera 

dos direitos da personalidade.. TJ-RS - Apelação Cível AC 70033267634 

RS (TJ-RS) Data de publicação: 23/02/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USUÁRIO DE TELEFONE QUE VEIO A SER 

CLONADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. Restando incontroverso fato de clonagem do telefone do 

autor, ocasionando, inclusive, na suspensão indevida do fornecimento do 

serviço, impõe-se a condenação da demandada ao pagamento de 

indenização. Verba indenizatória a que o autor faz jus em razão das 

circunstâncias fáticas do caso concreto, considerando o período em que 

restou sem a prestação dos serviços em razão do bloqueio de sua linha 

telefônica Quantum indenitário mantido.” Desta feita, foi demonstrada que 

houve falha no serviço ofertado pela requerida, a qual não se desincumbiu 

do ônus de provar a ausência de falha, a regularidade da suspensão ou a 

concessão de amparos devidos ao consumidor, bem como a excludente 

de qualquer ônus contratual, não sendo crível cobrar da parte autora, 

hipossuficiente em relação à reclamada, prova diabólica. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. Do Dano moral. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Com efeito, as documentações juntadas na inicial comprovam o 

descaso da empresa reclamada em promover os amparos assistenciais 

devidos, bem como a solução dos dissabores vivenciados, ou seja, a 

suspensão/bloqueio de suas respectivas linhas telefônicas e acesso à 

internet por tempo, àquela época, indeterminado. Assim, apesar da 

tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Assim, em decorrência da falha da prestação 

de serviços para parte requerida, ocorreu o dano moral à parte autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 
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consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante 

elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: 

“Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97)” Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo o exposto, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, JULGANDO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010405-58.2016.8.11.0052 REQUERENTE: ELEONOR DIOGO RODRIGUES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995, FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação 

por dano moral por falha na prestação do serviço movida em face da 

requerida TIM CELULAR S/A. Alega a parte requerente que é cliente da 

parte requerida por possuir celular, o que comprovou com a juntada de 

documentos. As partes compareceram na solenidade conciliatória, 

contudo, diante da impossibilidade de resolução amigável, apresentaram 

contestação e impugnação. Em que pese a parte requerida alegar que 

existem áreas de sombra, onde o sinal pode oscilar, é fato notório que no 

período não houve apenas oscilação ou indisponibilidade momentânea, 

mas sim houve a ausência da prestação do serviço. Portanto, sendo a 

requerida única operadora de celular que presta serviço à municipalidade 

e que no período mencionado a requerida deixou de prestar serviço, deixo 

de realizar audiência instrutória, com base no artigo Art. 374, I do CPC, já 

que fatos notórios não dependem de prova e passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC. Além 

disso, há nos autos uma vasta numeração de protocolos de atendimentos 

indicados na exordial que comprovam a sua omissão e relutância para 

sanar as irregularidades, o que de pronto demonstram o interesse 

processual. Destaca-se que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos. 

Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. Por oportuno, há pedido de inversão do 

ônus da prova, deste modo, tal instituto exige que, num contexto de 

relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, a parte autora 

está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve ser atribuído à 

ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos moldes do 

contratado pelas partes litigantes. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

comprovou a contratação de serviços da parte ré, o qual foi prestado de 

forma falha, já que o serviço foi suspenso de forma injustificada meados 

de novembro de 2016. Ademais, a parte autora solicitou informações e a 

resolução do mencionado impasse consoante protocolos indicados na 

exordial, o que torna crível a omissão da empresa requerida. No mais, a 

requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido 

deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a meras alegações de 

ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “TJ-RS - Recurso Cível 71004654331 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 28/03/2014 Ementa: CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE TELEFONE FIXO E INTERNET. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO SEM JUSTA CAUSA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 

Narrou à autora que em 30/05/2013 contratou o pacote "Oi ilimitado com Oi 

fixo +TV por assinatura + 2MB internet + identificador de chamadas" 

mantendo a linha telefônica fixa e a internet que já tinha no plano anterior 

pelo valor R$128,00. Informou que em 01/06/2013 teve sua linha fixa 

cancelada e que no dia 04/06/2013 houve também o cancelamento da 

internet. Buscou o restabelecimento dos serviços via administrativa 

através do sistema de atendimento call Center. Também na esfera 

administrativa, buscou solucionar o problema com ajuda do PROCON. 

Entretanto, a ré não restabeleceu o serviço, mesmo após o registro dos 
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protocolos e atendimento no PROCON, sendo necessária a intervenção 

judicial. A preliminar de carência de ação por ausência de interesse 

processual não merece prosperar, pois os protocolos (fl. 04) e registro no 

PROCON (fl. 27) demonstram a tentativa de solucionar o problema via 

administrativa, porém sem êxito. No mérito, a falha na prestação dos 

serviços é configurada pelo bloqueio indevido dos serviços de telefonia 

fixa e internet, bem como pela inoperância do sistema da ré, já que a 

autora também tentou solucionar o problema na via administrativa, porém 

sem êxito. O ônus da prova está a encargo da ré, ante a vulnerabilidade e 

hipossuficiência do consumidor/autor, já que invertido o ônus probatório, a 

teor do que dispõe o art. 6º , inciso VIII , do CDC . Entretanto não logrou 

êxito em comprovar o pedido de cancelamento do terminal telefônico, art. 

333 , inciso II , do CPC , de modo que vai acolhida a tese da autora, no 

sentido de que o bloqueio da linha telefônica foi indevido. O agir da 

empresa ré configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, 

porquanto ultrapassado o mero dissabor do cotidiano atingindo a esfera 

dos direitos da personalidade.. TJ-RS - Apelação Cível AC 70033267634 

RS (TJ-RS) Data de publicação: 23/02/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USUÁRIO DE TELEFONE QUE VEIO A SER 

CLONADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. Restando incontroverso fato de clonagem do telefone do 

autor, ocasionando, inclusive, na suspensão indevida do fornecimento do 

serviço, impõe-se a condenação da demandada ao pagamento de 

indenização. Verba indenizatória a que o autor faz jus em razão das 

circunstâncias fáticas do caso concreto, considerando o período em que 

restou sem a prestação dos serviços em razão do bloqueio de sua linha 

telefônica Quantum indenitário mantido.” Desta feita, foi demonstrada que 

houve falha no serviço ofertado pela requerida, a qual não se desincumbiu 

do ônus de provar a ausência de falha, a regularidade da suspensão ou a 

concessão de amparos devidos ao consumidor, bem como a excludente 

de qualquer ônus contratual, não sendo crível cobrar da parte autora, 

hipossuficiente em relação à reclamada, prova diabólica. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. Do Dano moral. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Com efeito, as documentações juntadas na inicial comprovam o 

descaso da empresa reclamada em promover os amparos assistenciais 

devidos, bem como a solução dos dissabores vivenciados, ou seja, a 

suspensão/bloqueio de suas respectivas linhas telefônicas e acesso à 

internet por tempo, àquela época, indeterminado. Assim, apesar da 

tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Assim, em decorrência da falha da prestação 

de serviços para parte requerida, ocorreu o dano moral à parte autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante 

elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: 

“Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97)” Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo o exposto, opino por JULGar PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, JULGANDO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-59.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010392-59.2016.8.11.0052 REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995, FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se 

de ação por dano moral por falha na prestação do serviço movida em face 

da requerida TIM CELULAR S/A. Alega a parte requerente que é cliente da 

parte requerida por possuir celular, o que comprovou com a juntada de 

documentos. As partes compareceram na solenidade conciliatória, 

contudo, diante da impossibilidade de resolução amigável, apresentaram 

contestação e impugnação. Em que pese a parte requerida alegar que 

existem áreas de sombra, onde o sinal pode oscilar, é fato notório que no 

período não houve apenas oscilação ou indisponibilidade momentânea, 
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mas sim houve a ausência da prestação do serviço. Portanto, sendo a 

requerida única operadora de celular que presta serviço à municipalidade 

e que no período mencionado a requerida deixou de prestar serviço, deixo 

de realizar audiência instrutória, com base no artigo Art. 374, I do CPC, já 

que fatos notórios não dependem de prova e passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC. Além 

disso, há nos autos uma vasta numeração de protocolos de atendimentos 

indicados na exordial que comprovam a sua omissão e relutância para 

sanar as irregularidades, o que de pronto demonstram o interesse 

processual. Destaca-se que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos. 

Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. Por oportuno, há pedido de inversão do 

ônus da prova, deste modo, tal instituto exige que, num contexto de 

relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, a parte autora 

está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve ser atribuído à 

ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos moldes do 

contratado pelas partes litigantes. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

comprovou a contratação de serviços da parte ré, o qual foi prestado de 

forma falha, já que o serviço foi suspenso de forma injustificada meados 

de novembro de 2016. Ademais, a parte autora solicitou informações e a 

resolução do mencionado impasse consoante protocolos indicados na 

exordial, o que torna crível a omissão da empresa requerida. No mais, a 

requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido 

deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a meras alegações de 

ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “TJ-RS - Recurso Cível 71004654331 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 28/03/2014 Ementa: CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE TELEFONE FIXO E INTERNET. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO SEM JUSTA CAUSA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 

Narrou à autora que em 30/05/2013 contratou o pacote "Oi ilimitado com Oi 

fixo +TV por assinatura + 2MB internet + identificador de chamadas" 

mantendo a linha telefônica fixa e a internet que já tinha no plano anterior 

pelo valor R$128,00. Informou que em 01/06/2013 teve sua linha fixa 

cancelada e que no dia 04/06/2013 houve também o cancelamento da 

internet. Buscou o restabelecimento dos serviços via administrativa 

através do sistema de atendimento call Center. Também na esfera 

administrativa, buscou solucionar o problema com ajuda do PROCON. 

Entretanto, a ré não restabeleceu o serviço, mesmo após o registro dos 

protocolos e atendimento no PROCON, sendo necessária a intervenção 

judicial. A preliminar de carência de ação por ausência de interesse 

processual não merece prosperar, pois os protocolos (fl. 04) e registro no 

PROCON (fl. 27) demonstram a tentativa de solucionar o problema via 

administrativa, porém sem êxito. No mérito, a falha na prestação dos 

serviços é configurada pelo bloqueio indevido dos serviços de telefonia 

fixa e internet, bem como pela inoperância do sistema da ré, já que a 

autora também tentou solucionar o problema na via administrativa, porém 

sem êxito. O ônus da prova está a encargo da ré, ante a vulnerabilidade e 

hipossuficiência do consumidor/autor, já que invertido o ônus probatório, a 

teor do que dispõe o art. 6º , inciso VIII , do CDC . Entretanto não logrou 

êxito em comprovar o pedido de cancelamento do terminal telefônico, art. 

333 , inciso II , do CPC , de modo que vai acolhida a tese da autora, no 

sentido de que o bloqueio da linha telefônica foi indevido. O agir da 

empresa ré configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, 

porquanto ultrapassado o mero dissabor do cotidiano atingindo a esfera 

dos direitos da personalidade.. TJ-RS - Apelação Cível AC 70033267634 

RS (TJ-RS) Data de publicação: 23/02/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USUÁRIO DE TELEFONE QUE VEIO A SER 

CLONADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. Restando incontroverso fato de clonagem do telefone do 

autor, ocasionando, inclusive, na suspensão indevida do fornecimento do 

serviço, impõe-se a condenação da demandada ao pagamento de 

indenização. Verba indenizatória a que o autor faz jus em razão das 

circunstâncias fáticas do caso concreto, considerando o período em que 

restou sem a prestação dos serviços em razão do bloqueio de sua linha 

telefônica Quantum indenitário mantido.” Desta feita, foi demonstrada que 

houve falha no serviço ofertado pela requerida, a qual não se desincumbiu 

do ônus de provar a ausência de falha, a regularidade da suspensão ou a 

concessão de amparos devidos ao consumidor, bem como a excludente 

de qualquer ônus contratual, não sendo crível cobrar da parte autora, 

hipossuficiente em relação à reclamada, prova diabólica. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. Do Dano moral. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Com efeito, as documentações juntadas na inicial comprovam o 

descaso da empresa reclamada em promover os amparos assistenciais 

devidos, bem como a solução dos dissabores vivenciados, ou seja, a 

suspensão/bloqueio de suas respectivas linhas telefônicas e acesso à 

internet por tempo, àquela época, indeterminado. Assim, apesar da 

tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Assim, em decorrência da falha da prestação 

de serviços para parte requerida, ocorreu o dano moral à parte autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante 

elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: 

“Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97)” Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 
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dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo o exposto, opino por JULGar PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, JULGANDO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000092-26.2017.8.11.0052 REQUERENTE: JOSE DIVINO MARIANO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995, FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de 

Reclamação civil c/c indenização por danos morais, proposta por José 

Divino Mariano contra Tim Celular S.A. Alega a parte requerente que é 

cliente da parte requerida por possuir celular, o que comprovou com a 

juntada de documentos. Afirma que o serviço de identificação de chamada 

não esta funcionado, razão pelo qual tentou resolver o problema 

administrativamente, conforme número de protocolos anexo. A parte 

requerida alega que o autor não comprovado que o serviço não estava 

sendo prestado devidamente. As partes compareceram na solenidade 

conciliatória, contudo, diante da impossibilidade de resolução amigável, 

apresentaram contestação e impugnação. Resta claro que o consumidor é 

parte hipossuficiente, sendo ônus da empresa requerida comprovar a 

efetiva prestação de serviço. Por se tratar de matéria estritamente de 

direito, já que fatos dependem de prova e passo ao julgamento antecipado 

do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC. Além disso, há nos 

autos uma vasta numeração de protocolos de atendimentos indicados na 

exordial que comprovam a sua omissão e relutância para sanar as 

irregularidades, o que de pronto demonstram o interesse processual. 

Destaca-se que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Por oportuno, há pedido de inversão do 

ônus da prova, deste modo, tal instituto exige que, num contexto de 

relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, a parte autora 

está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve ser atribuído à 

ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos moldes do 

contratado pelas partes litigantes. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

comprovou a contratação de serviços da parte ré, o qual foi prestado de 

forma falha, já que o serviço de identificação de chamada foi suspenso de 

forma injustificada, e a requerida não realizou nenhum procedimento para 

atender o consumidor e sanar a falha na prestação apresentado na linha 

do autor. Ademais, a parte autora solicitou informações e a resolução do 

mencionado impasse consoante protocolos indicados na exordial, o que 

torna crível a omissão da empresa requerida. No mais, a requerida não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“TJ-RS - Recurso Cível 71004654331 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

28/03/2014 Ementa: CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. 

BLOQUEIO INDEVIDO DE TELEFONE FIXO E INTERNET. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO SEM JUSTA CAUSA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. Narrou à autora 

que em 30/05/2013 contratou o pacote "Oi ilimitado com Oi fixo +TV por 

assinatura + 2MB internet + identificador de chamadas" mantendo a linha 

telefônica fixa e a internet que já tinha no plano anterior pelo valor 

R$128,00. Informou que em 01/06/2013 teve sua linha fixa cancelada e 

que no dia 04/06/2013 houve também o cancelamento da internet. Buscou 

o restabelecimento dos serviços via administrativa através do sistema de 

atendimento call Center. Também na esfera administrativa, buscou 

solucionar o problema com ajuda do PROCON. Entretanto, a ré não 

restabeleceu o serviço, mesmo após o registro dos protocolos e 

atendimento no PROCON, sendo necessária a intervenção judicial. A 

preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual não 

merece prosperar, pois os protocolos (fl. 04) e registro no PROCON (fl. 

27) demonstram a tentativa de solucionar o problema via administrativa, 

porém sem êxito. No mérito, a falha na prestação dos serviços é 

configurada pelo bloqueio indevido dos serviços de telefonia fixa e 

internet, bem como pela inoperância do sistema da ré, já que a autora 

também tentou solucionar o problema na via administrativa, porém sem 

êxito. O ônus da prova está a encargo da ré, ante a vulnerabilidade e 

hipossuficiência do consumidor/autor, já que invertido o ônus probatório, a 

teor do que dispõe o art. 6º , inciso VIII , do CDC . Entretanto não logrou 

êxito em comprovar o pedido de cancelamento do terminal telefônico, art. 

333 , inciso II , do CPC , de modo que vai acolhida a tese da autora, no 

sentido de que o bloqueio da linha telefônica foi indevido. O agir da 

empresa ré configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, 

porquanto ultrapassado o mero dissabor do cotidiano atingindo a esfera 

dos direitos da personalidade.. TJ-RS - Apelação Cível AC 70033267634 

RS (TJ-RS) Data de publicação: 23/02/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USUÁRIO DE TELEFONE QUE VEIO A SER 

CLONADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. Restando incontroverso fato de clonagem do telefone do 

autor, ocasionando, inclusive, na suspensão indevida do fornecimento do 

serviço, impõe-se a condenação da demandada ao pagamento de 

indenização. Verba indenizatória a que o autor faz jus em razão das 

circunstâncias fáticas do caso concreto, considerando o período em que 

restou sem a prestação dos serviços em razão do bloqueio de sua linha 

telefônica Quantum indenitário mantido.” Desta feita, foi demonstrada que 

houve falha no serviço ofertado pela requerida, a qual não se desincumbiu 

do ônus de provar a ausência de falha, a regularidade da suspensão ou a 

concessão de amparos devidos ao consumidor, bem como a excludente 

de qualquer ônus contratual, não sendo crível cobrar da parte autora, 

hipossuficiente em relação à reclamada, prova diabólica. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 
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sua quantificação correlata. Do Dano moral. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Com efeito, as documentações juntadas na inicial comprovam o 

descaso da empresa reclamada em promover os amparos assistenciais 

devidos, bem como a solução dos dissabores vivenciados, ou seja, a 

suspensão/bloqueio de suas respectivas linhas telefônicas e acesso à 

internet por tempo, àquela época, indeterminado. Assim, apesar da 

tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Assim, em decorrência da falha da prestação 

de serviços para parte requerida, ocorreu o dano moral à parte autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante 

elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: 

“Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97)” Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à 

parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

JULGANDO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do 

FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos 

do Enunciado n. 106 do FONAJE. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 475 J, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, 

editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010378-75.2016.8.11.0052 REQUERENTE: IARA CRISTINA RODRIGUES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995, FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação 

por dano moral por falha na prestação do serviço movida em face da 

requerida TIM CELULAR S/A. Alega a parte requerente que é cliente da 

parte requerida por possuir celular, o que comprovou com a juntada de 

documentos. As partes compareceram na solenidade conciliatória, 

contudo, diante da impossibilidade de resolução amigável, apresentaram 

contestação e impugnação. Em que pese a parte requerida alegar que 

existem áreas de sombra, onde o sinal pode oscilar, é fato notório que no 

período não houve apenas oscilação ou indisponibilidade momentânea, 

mas sim houve a ausência da prestação do serviço. Portanto, sendo a 

requerida única operadora de celular que presta serviço à municipalidade 

e que no período mencionado a requerida deixou de prestar serviço, deixo 

de realizar audiência instrutória, com base no artigo Art. 374, I do CPC, já 

que fatos notórios não dependem de prova e passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC. Além 

disso, há nos autos uma vasta numeração de protocolos de atendimentos 

indicados na exordial que comprovam a sua omissão e relutância para 

sanar as irregularidades, o que de pronto demonstram o interesse 

processual. Destaca-se que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos. 

Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. Por oportuno, há pedido de inversão do 

ônus da prova, deste modo, tal instituto exige que, num contexto de 

relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, a parte autora 

está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve ser atribuído à 

ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos moldes do 
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contratado pelas partes litigantes. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

comprovou a contratação de serviços da parte ré, o qual foi prestado de 

forma falha, já que o serviço foi suspenso de forma injustificada meados 

de novembro de 2016. Ademais, a parte autora solicitou informações e a 

resolução do mencionado impasse consoante protocolos indicados na 

exordial, o que torna crível a omissão da empresa requerida. No mais, a 

requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido 

deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a meras alegações de 

ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “TJ-RS - Recurso Cível 71004654331 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 28/03/2014 Ementa: CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE TELEFONE FIXO E INTERNET. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO SEM JUSTA CAUSA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 

Narrou à autora que em 30/05/2013 contratou o pacote "Oi ilimitado com Oi 

fixo +TV por assinatura + 2MB internet + identificador de chamadas" 

mantendo a linha telefônica fixa e a internet que já tinha no plano anterior 

pelo valor R$128,00. Informou que em 01/06/2013 teve sua linha fixa 

cancelada e que no dia 04/06/2013 houve também o cancelamento da 

internet. Buscou o restabelecimento dos serviços via administrativa 

através do sistema de atendimento call Center. Também na esfera 

administrativa, buscou solucionar o problema com ajuda do PROCON. 

Entretanto, a ré não restabeleceu o serviço, mesmo após o registro dos 

protocolos e atendimento no PROCON, sendo necessária a intervenção 

judicial. A preliminar de carência de ação por ausência de interesse 

processual não merece prosperar, pois os protocolos (fl. 04) e registro no 

PROCON (fl. 27) demonstram a tentativa de solucionar o problema via 

administrativa, porém sem êxito. No mérito, a falha na prestação dos 

serviços é configurada pelo bloqueio indevido dos serviços de telefonia 

fixa e internet, bem como pela inoperância do sistema da ré, já que a 

autora também tentou solucionar o problema na via administrativa, porém 

sem êxito. O ônus da prova está a encargo da ré, ante a vulnerabilidade e 

hipossuficiência do consumidor/autor, já que invertido o ônus probatório, a 

teor do que dispõe o art. 6º , inciso VIII , do CDC . Entretanto não logrou 

êxito em comprovar o pedido de cancelamento do terminal telefônico, art. 

333 , inciso II , do CPC , de modo que vai acolhida a tese da autora, no 

sentido de que o bloqueio da linha telefônica foi indevido. O agir da 

empresa ré configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, 

porquanto ultrapassado o mero dissabor do cotidiano atingindo a esfera 

dos direitos da personalidade.. TJ-RS - Apelação Cível AC 70033267634 

RS (TJ-RS) Data de publicação: 23/02/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USUÁRIO DE TELEFONE QUE VEIO A SER 

CLONADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. Restando incontroverso fato de clonagem do telefone do 

autor, ocasionando, inclusive, na suspensão indevida do fornecimento do 

serviço, impõe-se a condenação da demandada ao pagamento de 

indenização. Verba indenizatória a que o autor faz jus em razão das 

circunstâncias fáticas do caso concreto, considerando o período em que 

restou sem a prestação dos serviços em razão do bloqueio de sua linha 

telefônica Quantum indenitário mantido.” Desta feita, foi demonstrada que 

houve falha no serviço ofertado pela requerida, a qual não se desincumbiu 

do ônus de provar a ausência de falha, a regularidade da suspensão ou a 

concessão de amparos devidos ao consumidor, bem como a excludente 

de qualquer ônus contratual, não sendo crível cobrar da parte autora, 

hipossuficiente em relação à reclamada, prova diabólica. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. Do Dano moral. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Com efeito, as documentações juntadas na inicial comprovam o 

descaso da empresa reclamada em promover os amparos assistenciais 

devidos, bem como a solução dos dissabores vivenciados, ou seja, a 

suspensão/bloqueio de suas respectivas linhas telefônicas e acesso à 

internet por tempo, àquela época, indeterminado. Assim, apesar da 

tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Assim, em decorrência da falha da prestação 

de serviços para parte requerida, ocorreu o dano moral à parte autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante 

elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: 

“Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97)” Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a 

parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, JULGANDO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do 

valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado 

da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo 

de multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c 

Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis e certificando o trânsito em julgado; expeça-se mandado de 

execução. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza 

Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010387-37.2016.8.11.0052 REQUERENTE: VALQUIRIA VERONEZ 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995, FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação 

por dano moral por falha na prestação do serviço movida em face da 

requerida TIM CELULAR S/A. Alega a parte requerente que é cliente da 

parte requerida por possuir celular, o que comprovou com a juntada de 

documentos. As partes compareceram na solenidade conciliatória, 

contudo, diante da impossibilidade de resolução amigável, apresentaram 

contestação e impugnação. Em que pese a parte requerida alegar que 

existem áreas de sombra, onde o sinal pode oscilar, é fato notório que no 

período não houve apenas oscilação ou indisponibilidade momentânea, 

mas sim houve a ausência da prestação do serviço. Portanto, sendo a 

requerida única operadora de celular que presta serviço à municipalidade 

e que no período mencionado a requerida deixou de prestar serviço, deixo 

de realizar audiência instrutória, com base no artigo Art. 374, I do CPC, já 

que fatos notórios não dependem de prova e passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC. Além 

disso, há nos autos uma vasta numeração de protocolos de atendimentos 

indicados na exordial que comprovam a sua omissão e relutância para 

sanar as irregularidades, o que de pronto demonstram o interesse 

processual. Destaca-se que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos. 

Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. Por oportuno, há pedido de inversão do 

ônus da prova, deste modo, tal instituto exige que, num contexto de 

relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, a parte autora 

está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve ser atribuído à 

ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos moldes do 

contratado pelas partes litigantes. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

comprovou a contratação de serviços da parte ré, o qual foi prestado de 

forma falha, já que o serviço foi suspenso de forma injustificada meados 

de novembro de 2016. Ademais, a parte autora solicitou informações e a 

resolução do mencionado impasse consoante protocolos indicados na 

exordial, o que torna crível a omissão da empresa requerida. No mais, a 

requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido 

deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a meras alegações de 

ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “TJ-RS - Recurso Cível 71004654331 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 28/03/2014 Ementa: CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE TELEFONE FIXO E INTERNET. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO SEM JUSTA CAUSA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 

Narrou à autora que em 30/05/2013 contratou o pacote "Oi ilimitado com Oi 

fixo +TV por assinatura + 2MB internet + identificador de chamadas" 

mantendo a linha telefônica fixa e a internet que já tinha no plano anterior 

pelo valor R$128,00. Informou que em 01/06/2013 teve sua linha fixa 

cancelada e que no dia 04/06/2013 houve também o cancelamento da 

internet. Buscou o restabelecimento dos serviços via administrativa 

através do sistema de atendimento call Center. Também na esfera 

administrativa, buscou solucionar o problema com ajuda do PROCON. 

Entretanto, a ré não restabeleceu o serviço, mesmo após o registro dos 

protocolos e atendimento no PROCON, sendo necessária a intervenção 

judicial. A preliminar de carência de ação por ausência de interesse 

processual não merece prosperar, pois os protocolos (fl. 04) e registro no 

PROCON (fl. 27) demonstram a tentativa de solucionar o problema via 

administrativa, porém sem êxito. No mérito, a falha na prestação dos 

serviços é configurada pelo bloqueio indevido dos serviços de telefonia 

fixa e internet, bem como pela inoperância do sistema da ré, já que a 

autora também tentou solucionar o problema na via administrativa, porém 

sem êxito. O ônus da prova está a encargo da ré, ante a vulnerabilidade e 

hipossuficiência do consumidor/autor, já que invertido o ônus probatório, a 

teor do que dispõe o art. 6º , inciso VIII , do CDC . Entretanto não logrou 

êxito em comprovar o pedido de cancelamento do terminal telefônico, art. 

333 , inciso II , do CPC , de modo que vai acolhida a tese da autora, no 

sentido de que o bloqueio da linha telefônica foi indevido. O agir da 

empresa ré configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, 

porquanto ultrapassado o mero dissabor do cotidiano atingindo a esfera 

dos direitos da personalidade.. TJ-RS - Apelação Cível AC 70033267634 

RS (TJ-RS) Data de publicação: 23/02/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USUÁRIO DE TELEFONE QUE VEIO A SER 

CLONADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. Restando incontroverso fato de clonagem do telefone do 

autor, ocasionando, inclusive, na suspensão indevida do fornecimento do 

serviço, impõe-se a condenação da demandada ao pagamento de 

indenização. Verba indenizatória a que o autor faz jus em razão das 

circunstâncias fáticas do caso concreto, considerando o período em que 

restou sem a prestação dos serviços em razão do bloqueio de sua linha 

telefônica Quantum indenitário mantido.” Desta feita, foi demonstrada que 

houve falha no serviço ofertado pela requerida, a qual não se desincumbiu 

do ônus de provar a ausência de falha, a regularidade da suspensão ou a 

concessão de amparos devidos ao consumidor, bem como a excludente 

de qualquer ônus contratual, não sendo crível cobrar da parte autora, 

hipossuficiente em relação à reclamada, prova diabólica. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. Do Dano moral. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Com efeito, as documentações juntadas na inicial comprovam o 

descaso da empresa reclamada em promover os amparos assistenciais 

devidos, bem como a solução dos dissabores vivenciados, ou seja, a 

suspensão/bloqueio de suas respectivas linhas telefônicas e acesso à 

internet por tempo, àquela época, indeterminado. Assim, apesar da 

tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Assim, em decorrência da falha da prestação 

de serviços para parte requerida, ocorreu o dano moral à parte autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 581 de 621



que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante 

elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: 

“Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97)” Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a 

parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, JULGANDO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do 

valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado 

da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo 

de multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c 

Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis e certificando o trânsito em julgado; expeça-se mandado de 

execução. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 475 J, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010390-89.2016.8.11.0052 REQUERENTE: ADAO FERNANDES DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995, FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação 

por dano moral por falha na prestação do serviço movida em face da 

requerida TIM CELULAR S/A. Alega a parte requerente que é cliente da 

parte requerida por possuir celular, o que comprovou com a juntada de 

documentos. As partes compareceram na solenidade conciliatória, 

contudo, diante da impossibilidade de resolução amigável, apresentaram 

contestação e impugnação. Em que pese a parte requerida alegar que 

existem áreas de sombra, onde o sinal pode oscilar, é fato notório que no 

período não houve apenas oscilação ou indisponibilidade momentânea, 

mas sim houve a ausência da prestação do serviço. Portanto, sendo a 

requerida única operadora de celular que presta serviço à municipalidade 

e que no período mencionado a requerida deixou de prestar serviço, deixo 

de realizar audiência instrutória, com base no artigo Art. 374, I do CPC, já 

que fatos notórios não dependem de prova e passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC. Além 

disso, há nos autos uma vasta numeração de protocolos de atendimentos 

indicados na exordial que comprovam a sua omissão e relutância para 

sanar as irregularidades, o que de pronto demonstram o interesse 

processual. Destaca-se que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos. 

Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. Por oportuno, há pedido de inversão do 

ônus da prova, deste modo, tal instituto exige que, num contexto de 

relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, a parte autora 

está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve ser atribuído à 

ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos moldes do 

contratado pelas partes litigantes. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

comprovou a contratação de serviços da parte ré, o qual foi prestado de 

forma falha, já que o serviço foi suspenso de forma injustificada meados 

de novembro de 2016. Ademais, a parte autora solicitou informações e a 

resolução do mencionado impasse consoante protocolos indicados na 

exordial, o que torna crível a omissão da empresa requerida. No mais, a 

requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido 

deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a meras alegações de 

ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “TJ-RS - Recurso Cível 71004654331 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 28/03/2014 Ementa: CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE TELEFONE FIXO E INTERNET. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO SEM JUSTA CAUSA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 

Narrou à autora que em 30/05/2013 contratou o pacote "Oi ilimitado com Oi 

fixo +TV por assinatura + 2MB internet + identificador de chamadas" 

mantendo a linha telefônica fixa e a internet que já tinha no plano anterior 

pelo valor R$128,00. Informou que em 01/06/2013 teve sua linha fixa 

cancelada e que no dia 04/06/2013 houve também o cancelamento da 

internet. Buscou o restabelecimento dos serviços via administrativa 
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através do sistema de atendimento call Center. Também na esfera 

administrativa, buscou solucionar o problema com ajuda do PROCON. 

Entretanto, a ré não restabeleceu o serviço, mesmo após o registro dos 

protocolos e atendimento no PROCON, sendo necessária a intervenção 

judicial. A preliminar de carência de ação por ausência de interesse 

processual não merece prosperar, pois os protocolos (fl. 04) e registro no 

PROCON (fl. 27) demonstram a tentativa de solucionar o problema via 

administrativa, porém sem êxito. No mérito, a falha na prestação dos 

serviços é configurada pelo bloqueio indevido dos serviços de telefonia 

fixa e internet, bem como pela inoperância do sistema da ré, já que a 

autora também tentou solucionar o problema na via administrativa, porém 

sem êxito. O ônus da prova está a encargo da ré, ante a vulnerabilidade e 

hipossuficiência do consumidor/autor, já que invertido o ônus probatório, a 

teor do que dispõe o art. 6º , inciso VIII , do CDC . Entretanto não logrou 

êxito em comprovar o pedido de cancelamento do terminal telefônico, art. 

333 , inciso II , do CPC , de modo que vai acolhida a tese da autora, no 

sentido de que o bloqueio da linha telefônica foi indevido. O agir da 

empresa ré configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, 

porquanto ultrapassado o mero dissabor do cotidiano atingindo a esfera 

dos direitos da personalidade.. TJ-RS - Apelação Cível AC 70033267634 

RS (TJ-RS) Data de publicação: 23/02/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USUÁRIO DE TELEFONE QUE VEIO A SER 

CLONADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. Restando incontroverso fato de clonagem do telefone do 

autor, ocasionando, inclusive, na suspensão indevida do fornecimento do 

serviço, impõe-se a condenação da demandada ao pagamento de 

indenização. Verba indenizatória a que o autor faz jus em razão das 

circunstâncias fáticas do caso concreto, considerando o período em que 

restou sem a prestação dos serviços em razão do bloqueio de sua linha 

telefônica Quantum indenitário mantido.” Desta feita, foi demonstrada que 

houve falha no serviço ofertado pela requerida, a qual não se desincumbiu 

do ônus de provar a ausência de falha, a regularidade da suspensão ou a 

concessão de amparos devidos ao consumidor, bem como a excludente 

de qualquer ônus contratual, não sendo crível cobrar da parte autora, 

hipossuficiente em relação à reclamada, prova diabólica. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. Do Dano moral. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Com efeito, as documentações juntadas na inicial comprovam o 

descaso da empresa reclamada em promover os amparos assistenciais 

devidos, bem como a solução dos dissabores vivenciados, ou seja, a 

suspensão/bloqueio de suas respectivas linhas telefônicas e acesso à 

internet por tempo, àquela época, indeterminado. Assim, apesar da 

tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Assim, em decorrência da falha da prestação 

de serviços para parte requerida, ocorreu o dano moral à parte autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante 

elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: 

“Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97)” Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a 

parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, JULGANDO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do 

valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado 

da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo 

de multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c 

Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis e certificando o trânsito em julgado; expeça-se mandado de 

execução. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 475 J, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010376-08.2016.8.11.0052 REQUERENTE: UELITON RODRIGUES DE 

JESUS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/1995, FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de 

ação por dano moral por falha na prestação do serviço movida em face da 

requerida TIM CELULAR S/A. Alega a parte requerente que é cliente da 

parte requerida por possuir celular, o que comprovou com a juntada de 

documentos. As partes compareceram na solenidade conciliatória, 

contudo, diante da impossibilidade de resolução amigável, apresentaram 

contestação e impugnação. Em que pese a parte requerida alegar que 

existem áreas de sombra, onde o sinal pode oscilar, é fato notório que no 

período não houve apenas oscilação ou indisponibilidade momentânea, 

mas sim houve a ausência da prestação do serviço. Portanto, sendo a 

requerida única operadora de celular que presta serviço à municipalidade 

e que no período mencionado a requerida deixou de prestar serviço, deixo 

de realizar audiência instrutória, com base no artigo Art. 374, I do CPC, já 

que fatos notórios não dependem de prova e passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC. Além 

disso, há nos autos uma vasta numeração de protocolos de atendimentos 

indicados na exordial que comprovam a sua omissão e relutância para 

sanar as irregularidades, o que de pronto demonstram o interesse 

processual. Destaca-se que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos. 

Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. Por oportuno, há pedido de inversão do 

ônus da prova, deste modo, tal instituto exige que, num contexto de 

relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, a parte autora 

está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve ser atribuído à 

ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos moldes do 

contratado pelas partes litigantes. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

comprovou a contratação de serviços da parte ré, o qual foi prestado de 

forma falha, já que o serviço foi suspenso de forma injustificada meados 

de novembro de 2016. Ademais, a parte autora solicitou informações e a 

resolução do mencionado impasse consoante protocolos indicados na 

exordial, o que torna crível a omissão da empresa requerida. No mais, a 

requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido 

deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a meras alegações de 

ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “TJ-RS - Recurso Cível 71004654331 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 28/03/2014 Ementa: CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE TELEFONE FIXO E INTERNET. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO SEM JUSTA CAUSA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 

Narrou à autora que em 30/05/2013 contratou o pacote "Oi ilimitado com Oi 

fixo +TV por assinatura + 2MB internet + identificador de chamadas" 

mantendo a linha telefônica fixa e a internet que já tinha no plano anterior 

pelo valor R$128,00. Informou que em 01/06/2013 teve sua linha fixa 

cancelada e que no dia 04/06/2013 houve também o cancelamento da 

internet. Buscou o restabelecimento dos serviços via administrativa 

através do sistema de atendimento call Center. Também na esfera 

administrativa, buscou solucionar o problema com ajuda do PROCON. 

Entretanto, a ré não restabeleceu o serviço, mesmo após o registro dos 

protocolos e atendimento no PROCON, sendo necessária a intervenção 

judicial. A preliminar de carência de ação por ausência de interesse 

processual não merece prosperar, pois os protocolos (fl. 04) e registro no 

PROCON (fl. 27) demonstram a tentativa de solucionar o problema via 

administrativa, porém sem êxito. No mérito, a falha na prestação dos 

serviços é configurada pelo bloqueio indevido dos serviços de telefonia 

fixa e internet, bem como pela inoperância do sistema da ré, já que a 

autora também tentou solucionar o problema na via administrativa, porém 

sem êxito. O ônus da prova está a encargo da ré, ante a vulnerabilidade e 

hipossuficiência do consumidor/autor, já que invertido o ônus probatório, a 

teor do que dispõe o art. 6º , inciso VIII , do CDC . Entretanto não logrou 

êxito em comprovar o pedido de cancelamento do terminal telefônico, art. 

333 , inciso II , do CPC , de modo que vai acolhida a tese da autora, no 

sentido de que o bloqueio da linha telefônica foi indevido. O agir da 

empresa ré configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, 

porquanto ultrapassado o mero dissabor do cotidiano atingindo a esfera 

dos direitos da personalidade.. TJ-RS - Apelação Cível AC 70033267634 

RS (TJ-RS) Data de publicação: 23/02/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USUÁRIO DE TELEFONE QUE VEIO A SER 

CLONADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. Restando incontroverso fato de clonagem do telefone do 

autor, ocasionando, inclusive, na suspensão indevida do fornecimento do 

serviço, impõe-se a condenação da demandada ao pagamento de 

indenização. Verba indenizatória a que o autor faz jus em razão das 

circunstâncias fáticas do caso concreto, considerando o período em que 

restou sem a prestação dos serviços em razão do bloqueio de sua linha 

telefônica Quantum indenitário mantido.” Desta feita, foi demonstrada que 

houve falha no serviço ofertado pela requerida, a qual não se desincumbiu 

do ônus de provar a ausência de falha, a regularidade da suspensão ou a 

concessão de amparos devidos ao consumidor, bem como a excludente 

de qualquer ônus contratual, não sendo crível cobrar da parte autora, 

hipossuficiente em relação à reclamada, prova diabólica. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. Do Dano moral. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Com efeito, as documentações juntadas na inicial comprovam o 

descaso da empresa reclamada em promover os amparos assistenciais 

devidos, bem como a solução dos dissabores vivenciados, ou seja, a 

suspensão/bloqueio de suas respectivas linhas telefônicas e acesso à 

internet por tempo, àquela época, indeterminado. Assim, apesar da 

tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Assim, em decorrência da falha da prestação 

de serviços para parte requerida, ocorreu o dano moral à parte autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 
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ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante 

elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: 

“Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97)” Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a 

parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, JULGANDO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do 

valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado 

da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo 

de multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c 

Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis e certificando o trânsito em julgado; expeça-se mandado de 

execução. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 475 J, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000106-10.2017.8.11.0052 REQUERENTE: KELLO AMARAL GOMES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de Ação de desconstituição do débito c/c repetição 

de indébito c/c indenização por dano moral, na qual objetiva a parte autora 

revisão das faturas dos meses de fevereiro de 2017. Devidamente citada 

a reclamada compareceu a solenidade da audiência de conciliação, 

realizada no dia 11/10/2017, ocasião que saiu devidamente intimada para 

apresentar contestação, porém deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar contestação à ação, razão pela qual declaro a revelia da 

reclamada nos termos do art. 344 do CPC. Ante ao exposto passo a 

análise do mérito. A reclamante diz ser responsável pela unidade 

consumidora nº 212906023, tendo recebido, no mês de fevereiro/2017, 

fatura de consumo de energia elétrica com valores excessivos, visto que 

não corresponde ao seu consumo real, razão pela qual requer a revisão 

de tais faturas para o valor médio dos últimos meses. Aduz que sempre 

pagou por uma média de consumo de 83 KW/mês, conforme faturas 

juntadas a exordial. Afirma ainda que buscou solucionar o problema 

administrativamente, no entanto não obteve sucessos, requerendo 

condenação pelos danos morais e materiais. A Reclamada, não 

apresentou contestação. No caso em tela, tratando-se de relação de 

consumo, na qual a Reclamada encontra-se mais apta a provar o 

insucesso da demanda do que o Reclamante demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC/2015. Evidencia-se, pois, que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A demonstração de 

situação excepcional incumbia à concessionária, sendo impossível exigir 

da parte autora a produção de prova negativa. Assim, aliado ao fato de 

que a parte Reclamante afirma não haver qualquer irregularidade na UC da 

autora, verifica-se que a documentação e as assertivas por ela 

apresentada demonstram que a fatura de energia é de valor excepcional, 

R$ 649,78 ( seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e oito 

centavos), e não provado, pela Reclamada, a existência de irregularidade 

para justificar a cobrança, deve ser julgada procedente o pedido da 

autora. DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO De outro norte, quanto ao pedido de 

repetição do indébito, em dobro ou no mesmo valor, frisa-se que o art. 42, 

parágrafo único, da Lei n. 8.078 (Código de Defesa do Consumidor) prevê 

expressamente que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável. Assim, para ser aplicada a pena do citado dispositivo legal 

exige-se a presença dos seguintes requisitos: i) cobrança extrajudicial; ii) 

dívida originária de uma relação de consumo; e iii) pagamento indevido. 

Nesse diapasão, volvendo os olhos aos autos, verifica-se que tais 

requisitos se encontram devidamente preenchidos, não sendo crível 

cobrar do autor acerca de um serviço não prestado ante as inúmeras 

falhas já dissertadas em tópicos próprios. Nesse sentido: “TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10153140006005001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS 

MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SERVIÇOS DE 

MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 

CDC . APLICABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS 

MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. ÔNUS DA PROVA. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS LUCROS 

CESSANTES. Tratando-se de relação de consumo, devem ser aplicadas 

as normas do CDC . Comprovada a falha na prestação dos serviços de 

monitoramento e vigilância, o dano material sofrido pela contratante e o 

nexo de causalidade, impõe-se a condenação da prestadora dos 

serviços. Mero descumprimento de cláusula contratual não enseja 

reparação por danos morais. Nos termos do art. 333 do CPC , o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, 

cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor. Não comprovado o período em que o estabelecimento 

comercial da contratante esteve impedido de comercializar, não há que se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 585 de 621



falar em indenização por lucros cessantes.” Por outro lado, na ótica do 

Código Civil, a sua procedência também é a decisão mais acertada. Tal 

conclusão tem por premissa o próprio texto do art. 940 do Código Civil, 

assim positivado: “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em 

parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for 

devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do 

que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo 

se houver prescrição”. Como se nota, a cobrança de débito, mediante 

demanda judicial, apresenta-se como requisito “sine qua non” para ensejar 

a repetição do indébito, sendo certo a sua existência ao volver os olhos 

ao débito demonstrado via faturas pagas. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. DOS DANOS MORAIS Outrossim, verifica-se que 

os fatos narrados ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, pelo que 

a Reclamada somente não suspensão do fornecimento de luz da 

Reclamante devido ao pagamento da fatura indevidamente cobrada. 

Assim, demonstrada a responsabilidade civil da Reclamada, deve esta ser 

condenada a indenizar a Reclamante pelos danos causados. Nesse 

sentido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA 

INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO AFIRMADA PELAS 

INSTÂNCIAS INFERIORES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 10.000,00). AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou 

fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido 

de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há 

que se falar em violação ao art. 535 do CPC. 2. O acolhimento das 

alegações deduzidas no Apelo Nobre, a fim de afastar a ocorrência de 

dano moral, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, 

o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de 

simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 3. Somente em 

hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais 

foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte 

rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos 

deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais 

foram fixados em R$ 10.000,00, valor que não extrapola os limites da 

razoabilidade. 4. Agravo Regimental da CEDAE desprovido. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489317 RJ 2014/0059426-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2014, T1 - PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014)”. Assim, atentando para as 

doutas e oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, 

assomadas às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em 

R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, opino pela aplicação dos efeitos da revelia nos termos do 

art.344 do CPC, em razão da não apresentação da contestação pelar e 

ainda OPINO pela parcial PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na ação, 

e o faço para: REFATURAMENTO da conta de energia do mês de 

fevereiro, de acordo com a média de consumo do Autor; JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, ao passo que 

também condeno a parte requerida à efetivação da restituição em dobro 

do valor dispendido indevidamente, no montante de R$ 610,45 (seiscentos 

e dez reais e quarenta e cinco centavos) correspondente a diferença da 

fatura do mês de fevereiro/2017, nos termos do art. 876 do CC/2002, 

fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, a 

contar a partir da citação, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

L u c é l i a  C r i s t i n a  O l i v e i r a  R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Numero do Processo: 

1000176-27.2017.8.11.0052 REQUERENTE: LIECY RODRIGUES 

GONCALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Autos n.º 

1000176-27.2017.8.11.0052 Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – 

rito da Lei 9.099/95 – em que a parte autora aduz que jamais contratou os 

serviços da parte requerida e a mesma vem autuando cobranças 

indevidas em seu nome consoante contrato de n. 2098320765, razão 

porque tivera seu nome inserido no rol dos maus pagadores. Assim, o 

autor teve o seu nome negativado oriunda de uma dívida inexistente, não 

vendo outra alternativa senão buscar o judiciário para se ver ressarcido 

dos danos advindos da injusta cobrança e negativação. Citada a requerida 

compareceu em sede de audiência de conciliação. Assim, ante a 

impossibilidade da composição amigável, as partes apresentaram 

contestação, a parte autora deixou de apresentara impugnação. Eis o 

breve relatório, em que dispensável, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Inicialmente, cumpre registrar que o caso dos autos é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Em não havendo preliminares e/ou 

prejudiciais de mérito a serem expurgadas, passo ao mérito causae. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado parcialmente procedente. Assim, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança indevida do seu nome pela requerida, consoante se observa 

dos documentos acostados na inicial, mais precisamente à negativação de 

evento n. 10457447. Apenas para melhor elucidar a procedência do 

pedido, note-se que o requerido nada trouxe a fim de corroborar as teses 

defensivas, posto que juntou apenas tela sistêmica que não é documento 

hábil para comprovar a contratação, presumindo-se a sua falha para com 

o consumidor. Assim, a requerida sustenta a existência do débito, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 586 de 621



contudo, não acostou quaisquer provas com o fim de corroborar as 

alegações vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, 

porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a 

meras alegações de ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse 

sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU 

ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de relação consumerista, por 

força da inversão do ônus da prova, cabe à parte ré a prova de que a 

inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes foi devida, sob pena de 

acolhimento do pleito inicial condenatório. DANO MORAL. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO 

INSTITUTO INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM 

ATENÇÃO AO SEU CARÁTER REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O 

valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade 

e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à 

reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR 

DA VERBA INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES 

APLICÁVEIS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO 

EX OFFICIO. 1. "Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a 

alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".

(STJ, AgRg no REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

j. 28.6.11). 2. Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir 

juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na 

forma da Súmula n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da 

correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então 

deverá incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a 

atualização da moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E 

PAGAMENTO DOS VALORES EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 

42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. A partir do momento em que restou 

compr [...] (TJ-SC - Apelação Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, 

Orgão Julgador Segunda Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 

de Setembro de 2013, Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou 

devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não 

se desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar do autor, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Do Dano moral No entanto, quando aos danos morais, tenho 

que este merece ser indeferido. Conforme extrato anexado a inicial o 

reclamante possui negativação anterior em seu nome. Neste sentido 

segue determinação do STJ, “in verbis”: “STJ, Súmula nº 385 : “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento ". Assim, não há que se falar em 

condenação por danos morais. Nesse sentido segue a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. 

Dano Moral. Inexistência. Havendo legítimas inscrições anteriores ao 

tempo da negativação que ora se contesta, descabe falar-se em 

indenização por dano moral. Essa é a interpretação dada por esta Câmara 

acerca da Súmula 385 do STJ. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 

70073634800, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 30/05/2017) APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO PREEXISTENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 

385 DO STJ. 1. Não há falar em dano moral, uma vez que a situação de 

negativação não é fato novo na vida do consumidor, haja vista a 

existência de outras inscrições desabonadoras anteriores à questionada. 

2. O STJ, por ocasião do julgamento do REsp. 1.429.279/MG, de relatoria 

da Ministra Maria Isabel Gallotti, firmou entendimento no sentido de que, 

nada obstante os precedentes que embasam a súmula 385 sejam oriundos 

de acórdãos em que a indenização era pretendida contra cadastros 

restritivos de crédito, o fundamento dos precedentes daquele verbete 

também pode ser aplicado às ações dirigidas contra supostos credores 

que efetivaram inscrições irregulares. RECURSO DE APELAÇÃO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073111841, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado 

em 24/05/2017) Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a parte reclamada em 

obrigação de fazer consistente no cancelamento do débito R$ R$ 129,98 

(cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), bem como a 

exclusão da negativação do nome do Requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito quanto ao débito discutido nestes autos em 48 horas a partir da 

intimação da sentença, sob pena de multa por descumprimento de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), que não se trata de multa diária. Não há que se 

falar em condenação por danos morais em virtude da aplicação da súmula 

385 STJ. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssima Juíza Togada para homologação do presente projeto 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. P.R.I.C. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000141-67.2017.8.11.0052 REQUERENTE: OSMAR PINHEIRO 

ALEXANDRE REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. DA PRELIMINAR 1) Ausência de condição da ação - 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR Em que pese à argumentação no sentido 

de falta ao reclamante interesse de agir, trata-se de argumentação 

genérica em que não aponta a real falta de adequação ou necessidade da 

medida jurisdicional. A propósito, adequação há porquanto o procedimento 

é o compatível ao fim a que se deseja. Ao passo que há necessidade, 

pois, sem a demanda judicial não há meios legais para o reclamante se ver 

ressarcido do prejuízo causado pela conduta do reclamado. 

2)PRESCRIÇÃO Rejeito a preliminar de prescrição suscitada pela 

Reclamada, tendo em vista que o prazo prescricional para fins de ação de 

indenização por danos morais por inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito passa a fluir a partir da exclusão da restrição e não 

da data da inclusão, sendo certo que enquanto durar o apontamento 

restará caracterizado o ilícito. Não havendo mais preliminares a serem 

analisadas passo a análise do mérito. MÉRITO Trata-se de RECLAMAÇÃO 

CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR, proposta por OSMAR PINHEIRO 

ALEXANDRE, contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Sustenta 

a parte requerente adquiriu veículo através de financiamento feito com a 

parte requerida. Devido a dificuldade financeira, a parte requerente alega 

que não conseguiu realizar o pagamento das parcelas e acabou sofrendo 

busca e apreensão do seu veiculo, e após efetuou o pagamento de débito 

remanescente. A parte requerente aduz que mesmo após o pagamento, 

não houve a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

Argumenta a parte requerente que a requerida jamais excluiu o nome dela 

dos órgãos de proteção ao crédito, posto que é obrigação do autor, tal 

exclusão. Inicialmente, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do que 

dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. No entanto, 

por se tratar de relação de consumo a inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 
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em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. A parte requerida 

não fez a juntada de documentos. Cabia a requerida o ônus da prova, no 

entanto, nada provou em relação aos fatos alegados. Não demonstrou que 

não dera causa ao evento noticiado. Por mais que os argumentos 

apresentados na contestação sejam fortes, a requerida pecou ao não 

negociar com transparência com a parte requerente. Ademais, o 

procedimento da requerida de deixar o nome da parte requerente incluso 

no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito pela 

totalidade da dívida é realmente ilegal e prejudicial a parte requerente. 

Após o pagamento do valor remanescente pelo autor, a reclamada deveria 

proceder a baixa do seu nome do cadastro de proteção ao crédito. 

Ressalta-se que é obrigação do consumidor a baixa do seu nome apenas 

em relação ao cartório, após ser encaminhado pela empresa reclamada 

carta de quitação, contudo a empresa requerida não comprova que 

forneceu a citada carta ao consumidor. Em virtude da falta de 

transparência com relação a operação de venda do veículo, a requerida 

não se desincumbiu de comprovar fatos modificativos ou extintivos do 

direto da parte requerente, não cumprindo com seu ônus, conforme 

preceitua o 373, II do CPC. Ao analisar o presente processo, verifico que o 

direito milita em favor da parte requerente, visto que está configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme 

descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir condutas que possam acarretar prejuízo 

aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da 

parte requerente, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Analisando 

o extrato de restrição trazido pela parte reclamante, (id. 9762569), 

observa-se que a restrição objeto do presente processo é a única 

negativação no seu nome. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$8.000,00 (oito 

mil reais). Pelo exposto, opino por rejeitar as preliminares arguidas pela ré 

e no mérito opino pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, 

imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a parte 

reclamante R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados 

da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao 

crédito; 3) confirmo a liminar e determino a exclusão definitiva do nome da 

parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item 3, não seja cumprida. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza Togada, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Numero do Processo: 

1000142-52.2017.8.11.0052 REQUERENTE: MARIA TEREZINHA DA SILVA 

FREITAS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 

Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte 

autora aduz que jamais contratou os serviços da parte requerida e a 

mesma vem autuando cobranças indevidas em seu nome consoante 

contrato de n. 0030200122586032, razão porque tivera seu nome inserido 

no rol dos maus pagadores. Assim, o autor teve o seu nome negativado 

oriunda de uma dívida inexistente, não vendo outra alternativa senão 

buscar o judiciário para se ver ressarcido dos danos advindos da injusta 

cobrança e negativação. Citada a requerida compareceu em sede de 

audiência de conciliação. Assim, ante a impossibilidade da composição 

amigável, as partes apresentaram contestação e impugnação. Eis o breve 

relatório, em que dispensável, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Inicialmente, cumpre registrar que o caso dos autos é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Em não havendo preliminares e/ou prejudiciais de mérito a 

serem expurgadas, passo ao mérito causae. No mérito, o pedido inicial 

deve ser julgado procedente. Assim, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança indevida do seu nome pela requerida, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mais 

precisamente à negativação de evento n. 9796253. Apenas para melhor 

elucidar a procedência do pedido, note-se que o requerido nada trouxe a 

fim de corroborar as teses defensivas, inclusive procedeu com a inclusão 

do nome do autor no rol dos maus pagadores, presumindo-se a sua falha 

para com o consumidor. Assim, a requerida sustenta a existência do 

débito, contudo, não acostou quaisquer provas com o fim de corroborar 

as alegações vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe 

cabia, porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se 

limitando a meras alegações de ter exercido apenas seu direito 

regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA 
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NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de 

relação consumerista, por força da inversão do ônus da prova, cabe à 

parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol de 

inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar do autor, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Do Dano moral A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Conforme resulta da doutrina de José 

Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 
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Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de 

proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito, tudo a 

ser feito após o trânsito em julgado da sentença. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do 

valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado 

da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo 

de multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c 

Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis e certificando o trânsito em julgado; expeça-se mandado de 

execução. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000084-49.2017.8.11.0052 REQUERENTE: WALMIR DE JESUS FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS ETC. DISPENSADO O RELATÓRIO. 

DECIDO. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, 

do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus da prova. Para 

balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. Pelo contexto probatório coligido, em especial, 

as faturas juntadas no id. 9761908, que comprova a utilização de crédito 

da empresa requerida, bem como o Recibo de TED, no valor de R$ 313,12 

e 3482,92 (9761939) comprovando que houve a contratação e a liberação 

dos citados valores na conta do autor, é possível constatar que, 

realmente, a reclamante se encontra em débito haja vista o inadimplemento 

do contrato firmado. A rigor, o valor das parcelas não foram pagas na 

integralidade pelo reclamante, já que houve o pagamento mínimo das 

faturas, e que, agora, tenta se escusar de sua obrigação contratual 

trazendo informações que não coincidem com a documentação acostada. 

Ademais, competia ao próprio reclamado provar o fato modificativo, 

extintivo ou impeditivo do direito do reclamante, de modo que, pelos 

documentos trazidos, acabou por demonstrar a celebração do contrato e 

a própria inadimplência. Ainda, a cobrança de um débito é direito do 

credor, mas está sujeita a limites impostos pelo ordenamento jurídico 

pátrio. O artigo 42 da Lei nº 8.078/90 – Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor - dispõe que, “na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça”. No caso, o credor se limitou a cobrar 

o cumprimento de uma obrigação assumida pela reclamante. Não houve 

nenhum tipo de constrangimento ou ameaça na cobrança do débito que 

pudesse caracterizar a violação a qualquer dos direitos que decorrem da 

personalidade da parte autora. A cobrança, inclusive com a possibilidade 

de inserção de nome do reclamante no cadastro negativo de devedor, em 

decorrência do não pagamento, está inserida nos limites éticos do direito 

subjetivo do credor em relação ao seu crédito. A propósito, se trata de 

exercício regular de um direito. Nesse sentido, a jurisprudência é vem se 

manifestando: CDC. COBRANÇA DE DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTES. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A COBRANÇA DE DÍVIDA É 

ATO LEGÍTIMO DECORRENTE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E 

SOMENTE GERA O DEVER DE INDENIZAR QUANDO HOUVER ABUSO. 

NÃO CONFIGURANDO A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DE NENHUMA ESPÉCIE, 

A COBRANÇA REALIZADA PELA RECORRIDA NÃO ACARRETA A SUA 

RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NEM ACARRETA, EM 

CONSEQÜÊNCIA, O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.CDC. (20070111172533 DF , Relator: ESDRAS NEVES, Data 

de Julgamento: 16/12/2008, Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 21/01/2009 

Pág. : 155). Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, opino 

pela revogação da liminar id. 9054455 e ainda opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo reclamante em face da 

reclamada, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando o 

trânsito em julgado. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-83.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GEDSON ROGERIO BORDOVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010026-83.2017.8.11.0052 REQUERENTE: GEDSON ROGERIO 

BORDOVICZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em 

que a parte autora aduz que o titulo da unidade consumidora nº 

6/456347-4 de energia elétrica e que no dia 25/12/2016 sofreu uma 

oscilação de energia em sua residência, ocasionando perda de um 

televisor, contudo, tal interrupção foi sanada após o restabelecimento de 

energia. Ocorre que a autora pugnou pelo ressarcimento do objeto 

queimado e a empresa requerida se negou em ressarcir sob o fundamento 

de que não houve queda de energia na data alegada pela parte autora, 

razão porque intentou a presente ação visando o ressarcimento dos 

alegados danos materiais e consequentes, morais. Citado o requerido 

compareceu em sede de audiência de conciliação, apresentando 

contestação. Intimados, a autora não apresentou impugnação à 

contestação. Os autos vieram conclusos. DA INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA MATÉRIA. Em que pese a requerida 

defender a necessidade de perícia técnica, verifico que os autos contém 
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provas o suficiente para o seu julgamento, ou seja, encontra-se maduro 

para a prolação de sentença, não havendo obrigatoriedade de maiores 

dilações probatórias, mesmo porque a demanda se alastra por 

considerável tempo, razão porque AFASTO a preliminar aventada. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Não obstante os argumentos lançados na exordial, denoto 

que a autora não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, 

mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em favor da mesma, 

visto que, ao requerido caberia demonstrar que a autora não realizou as 

provas que alega ter feito na inaugural, ao passo que caberia à autora 

comprovar que o fez, sendo que nos autos quem se desincumbiu do 

encargo fora a parte reclamada. Explico. Em que pese os argumentos 

expostos pela autora, esta não comprovou que a queima do aparelho 

eletrônico foi ocasionado pela oscilação de energia, posto que não juntou 

aos autos nenhum documento que nestes sentido, se limitando a juntar 

apenas comprovante de compra do aparelho televisor. Assim, não 

vislumbro qualquer prova que indiquem esse acontecimento, digo isso com 

o olhar volvido à documentação anexada na exordial, onde só consta 

documento demostrando o valor do produto, padecendo em meras 

alegações quanto às reais condições dos objetos após o restabelecimento 

de energia na unidade consumidora. Assim, ausente qualquer nota ou 

procura de consertos, bem como de declarações de um profissional 

competente para certificar as falhas ante a interrupção que fora sanada 

administrativamente, padecendo a autora de provas contundentes. Vê-se, 

pois, que caberia à autora a comprovação do fato constitutivo do direito 

alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova. Nesta senda, em análise 

ao conjunto probatório existente nos autos, verifico a ausência de prova 

cabal e robusta acerca dos fatos alegados pela autora, padecendo em 

teses eventuais e inseguras. Nesse sentido: “TRF-5 - Apelação Civel AC 

346550 PB 0004296-25.2003.4.05.8200 (TRF-5) Data de publicação: 

29/05/2009 Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. AMEAÇA DE 

INSCRIÇÃO NO SERASA. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. 

INEXISTENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O dano moral, apesar de sua 

subjetividade, não deve ser confundido com um mero aborrecimento, 

irritação, dissabor ou mágoa, pois só se caracteriza quando a dor, o 

vexame, o sofrimento ou a humilhação fuja da realidade de tal forma que 

chegue a interferir intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem 

estar. 2. A notificação de futura inscrição de nome em cadastro de 

restrição ao crédito, sem o efetivo registro, não configura ilícito capaz de 

dar ensejo à indenização por danos morais. Mero aborrecimento. 3. 

Apelação improvida. TJ-RS - Recurso Cível 71005283791 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 14/07/2015 Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE APARELHOS. QUEDA 

DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. NEXO DE 

CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005283791, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 08/07/2015). TJ-RS - Recurso Cível 

71003897113 RS (TJ-RS) Data de publicação: 15/05/2013 Ementa: 

CONSUMIDOR. QUEIMA DE LÂMPADAS E REATORES SUPOSTAMENTE 

PROVOCADA POR QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO 

COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. Não tendo o autor 

desincumbindo-se de comprovar o nexo causal entre o dano sofrido e o 

defeito na prestação de serviço por parte da concessionária ré, ausente a 

obrigação de indenizar. Ação improcedente. RECURSO PROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71003897113, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/05/2013)” 

(negritos nossos) Desta forma, inexistindo prova mínima quanto aos fatos 

arguidos na inicial, forçoso é a improcedência da ação. Diante do exposto, 

OPINO pelo julgamento IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando o 

trânsito em julgado. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000127-83.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000127-83.2017.8.11.0052 REQUERENTE: PAULO NUNES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. Verifico que a parte autora 

não compareceu à audiência designada, conforme se depreende do id. 

11176980. Muito embora o autor justifique para sua ausência na audiência 

de conciliação, não se trata de motivo que impossibilitaria fazer presente 

ao ato processual designado nestes autos razão pela qual, opino pelo não 

acolhimento da justificativa de id. 11164169. Assim, seguindo os ditames 

legais estabelecidos na Lei que dispõe sobre os Juizados Cíveis e 

Criminais, outro caminho não há senão a extinção do presente feito sem a 

resolução do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, acato o pedido da reclamada OPINO por JULGAR EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais (Enunciado n. 28/FONAJE) Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000128-68.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 
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1000128-68.2017.8.11.0052 REQUERENTE: JOSIANO DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de Ação de indenização por danos morais e matérias, 

na qual objetiva a parte autora revisão da fatura do mês de março/2017. 

Devidamente citada a reclamada compareceu a solenidade da audiência 

de conciliação, ocasião em que não houve acordo entre as partes. DA 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA MATÉRIA. Em 

que pese a requerida defender a necessidade de perícia técnica, verifico 

que os autos contém provas o suficiente para o seu julgamento, ou seja, 

encontra-se maduro para a prolação de sentença, não havendo 

obrigatoriedade de maiores dilações probatórias, mesmo porque a 

demanda se alastra por considerável tempo, razão porque AFASTO a 

preliminar aventada. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. A reclamante diz ser responsável pela unidade consumidora 

nº 6/2553047-8, tendo recebido, no mês de março/2017, fatura de 

consumo de energia elétrica com valores excessivos, visto que não 

corresponde ao seu consumo real, razão pela qual requer a revisão de 

tais faturas para o valor médio dos últimos meses. Aduz que sempre 

consome por uma média de consumo de 100 KW/mês, conforme faturas 

juntadas a exordial. Afirma ainda que buscou solucionar o problema 

administrativamente, no entanto não obteve sucessos, requerendo 

condenação pelos danos morais e materiais. A Reclamada, não 

apresentou contestação, alegando que não há irregularidade na cobrança 

da citada fatura. No caso em tela, tratando-se de relação de consumo, na 

qual a Reclamada encontra-se mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que o Reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à parte reclamada 

provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua 

assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. 

Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. A demonstração de situação excepcional incumbia à 

concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a produção de 

prova negativa. Assim, aliado ao fato de que a parte Reclamante afirma 

não haver qualquer irregularidade na UC da autora, verifica-se que a 

documentação e as assertivas por ela apresentada demonstram que a 

fatura de energia é de valor excepcional, R$ 300,85 ( trezentos reais e 

oitenta e cinco centavos), e não provado, pela Reclamada, a existência de 

irregularidade para justificar a cobrança, deve ser julgada procedente o 

pedido da autora. DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO De outro norte, quanto ao 

pedido de repetição do indébito, em dobro ou no mesmo valor, frisa-se que 

o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078 (Código de Defesa do 

Consumidor) prevê expressamente que o consumidor cobrado 

indevidamente tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro 

do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, para ser aplicada a 

pena do citado dispositivo legal exige-se a presença dos seguintes 

requisitos: i) cobrança extrajudicial; ii) dívida originária de uma relação de 

consumo; e iii) pagamento indevido. Nesse diapasão, volvendo os olhos 

aos autos, verifica-se que tais requisitos se encontram devidamente 

preenchidos, não sendo crível cobrar do autor acerca de um serviço não 

prestado ante as inúmeras falhas já dissertadas em tópicos próprios. 

Nesse sentido: “TJ-MG - Apelação Cível AC 10153140006005001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. 

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DE ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL. CDC . APLICABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. ÔNUS 

DA PROVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE 

PROVA DOS LUCROS CESSANTES. Tratando-se de relação de consumo, 

devem ser aplicadas as normas do CDC . Comprovada a falha na 

prestação dos serviços de monitoramento e vigilância, o dano material 

sofrido pela contratante e o nexo de causalidade, impõe-se a condenação 

da prestadora dos serviços. Mero descumprimento de cláusula contratual 

não enseja reparação por danos morais. Nos termos do art. 333 do CPC , 

o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor. Não comprovado o período em que o 

estabelecimento comercial da contratante esteve impedido de 

comercializar, não há que se falar em indenização por lucros cessantes.” 

Por outro lado, na ótica do Código Civil, a sua procedência também é a 

decisão mais acertada. Tal conclusão tem por premissa o próprio texto do 

art. 940 do Código Civil, assim positivado: “Aquele que demandar por 

dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas 

ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no 

primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o 

equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. Como se nota, 

a cobrança de débito, mediante demanda judicial, apresenta-se como 

requisito “sine qua non” para ensejar a repetição do indébito, sendo certo 

a sua existência ao volver os olhos ao débito demonstrado via faturas 

pagas. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos 

danos reclamados e sua quantificação correlata. DOS DANOS MORAIS 

Outrossim, verifica-se que os fatos narrados ultrapassam a barreira do 

mero aborrecimento, pelo que a Reclamada somente não suspensão do 

fornecimento de luz da Reclamante devido ao pagamento da fatura 

indevidamente cobrada. Assim, demonstrada a responsabilidade civil da 

Reclamada, deve esta ser condenada a indenizar a Reclamante pelos 

danos causados. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA INDEVIDA. DANOS 

MORAIS. CONFIGURAÇÃO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 

REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE (R$ 10.000,00). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não 

padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade, razão pela qual não há que se falar em violação ao art. 535 

do CPC. 2. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, a fim 

de afastar a ocorrência de dano moral, demandaria a incursão no acervo 

fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, 

segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

Recurso Especial. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver 

evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou 

exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas 

instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No 

caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 10.000,00, valor 

que não extrapola os limites da razoabilidade. 4. Agravo Regimental da 

CEDAE desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 489317 RJ 2014/0059426-2, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

20/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014)”. 

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes 

mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub 

examine, fixo a indenização em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, opino pelo não acolhimento 

da preliminar arguida pela Reclamada, e ainda OPINO pela parcial 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na ação, e o faço para: 

REFATURAMENTO da conta de energia do mês de março/2017, de acordo 

com a média de consumo do Autor; JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, 

a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso, ao passo que também condeno a parte 

requerida à efetivação da restituição em dobro do valor dispendido 

indevidamente, no montante de R$ 250,85 (duzentos e cinquenta reais e 

oitenta e cinco centavos) correspondente a diferença da fatura do mês de 

fevereiro/2017, nos termos do art. 876 do CC/2002, fixando, desde já, 

juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, a contar a partir da 

citação, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do 

FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos 
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do Enunciado n. 106 do FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando o 

trânsito em julgado; expeça-se mandado de execução. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000089-71.2017.8.11.0052 REQUERENTE: RONILDO SANTOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que é responsável pela Unidade 

Consumidor 12023960, contudo a empresa requerida afirma que houve a 

contratação da UC 6/946801-8, no Município de Campo Novo do Parecis, 

do qual o autor afirma jamais ter contratado. Alega ainda que a empresa 

requerida buscou para resolver o problema, porém ficou impedido de 

realizar a ligação de nova unidade consumidora, em razão de debito 

inadimplido da UC 6/946801-8. Ademais, sustenta que jamais residiu em 

Campo Novo do Parecis/MT e que as cobranças são indevidas, razão 

porque pretende discutir acerca dos danos advindos do injusto dissabor 

vivenciado. A empresa reclamada alega que são legitimas as cobranças e 

que foi contratado pela reclamante. Citada a requerida compareceu em 

sede de audiência de conciliação. Assim, ante a impossibilidade da 

composição amigável, as partes apresentaram contestação e impugnação. 

Eis o breve relatório, em que dispensável, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Inicialmente, cumpre registrar que o caso dos autos é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Em não havendo preliminares e/ou 

prejudiciais de mérito a serem expurgadas, passo ao mérito causae. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Assim, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança indevida em suas faturas correspondente a UC 6/946801-8 

não contratado, uma vez que a ré não juntou nenhum documento que 

comprove que a citada UC foi requerida pelo autor. Apenas para melhor 

elucidar a procedência do pedido, note-se que o requerido nada trouxe a 

fim de corroborar as teses defensivas, apenas apresentou capturas de 

telas que se configuram como prova unilateral e passível de fraude, não 

servindo como embasamento probatório, de acordo com os entendimentos 

jurisprudenciais: “TJ-RS - Apelação Cível AC 70060272200 RS (TJ-RS) 

Data de publicação: 22/05/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COBRANÇA DE SEGURO NÃO 

CONTRATADO EM FATURA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. Ausência de 

comprovação da origem da dívida. Cobrança lançada em fatura do serviço 

de telefonia. Ilegalidade. Dano moral. Caracterização. APELO PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70060272200, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 

20/05/2015).” (negritos nossos) Desta feita, a requerida sustenta a 

existência do pedido de contratação, contudo, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia (juntada do contrato ou qualquer outro 

documento idôneo), porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da 

prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas seu direito 

regularmente. Nesse sentido: “TJ-RS - Recurso Cível 71003697737 RS 

(TJ-RS) Data de publicação: 22/01/2013 Ementa: RECURSO INOMINADO. 

ENERGIA. COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. CONDUTA 

ABUSIVA DA RÉ. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. Diante da negativa do 

autor em haver firmado a contratação dos serviços mencionados, cabia a 

ré a comprovação da legitimidade de seu crédito, o que não se evidenciou. 

A parceria firmada pela recorrente com empresa outra, fornecedora dos 

serviços, a legitima a figurar no pólo passivo da lide. Havendo a recorrente 

cobrado por serviços não solicitados, impunha-se o acolhimento do pedido 

de cancelamento destes e a devolução dos valores pagos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003697737, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

18/12/2012).” Por oportuno, a parte reclamada quis compelir o autor ao 

pagamento de um serviço não contratado e tampouco ofertado, 

afrontando aos princípios da boa-fé objetiva e proposta, dispostas em 

nosso diploma civil em seus artigos 421 e 422, in verbis: “Art. 421. A 

liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 

social do contrato. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé.” Assim, a liberdade de contratar é livre, bem como a 

sua aceitação que deverá se valer do meio expresso, tácito ou presumido, 

sendo certo que, in casu, não ocorrer quaisquer destas modalidades, 

inexistindo motivação de contratar. Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não contratou os serviços ora 

cobrados em sua fatura. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Conforme resulta da doutrina de José 

Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 
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atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Com efeito, os 

documentos juntados demonstram os dissabores vivenciados pela autora, 

qual seja o abalo psíquico, constrangimento perante o social, etc. Ocorreu 

que, a autora não motivou a contratação da UC 6/946801-8 junto à 

requerida, tendo o mesmo sido imposto sem a sua anuência nas faturas e 

débitos subsequentes. Assim, ante tais intercorrências negativas, 

presume-se o abalo emocional e fragilidade da confiança do consumidor 

para com a requerida, eis que se manteve omissa. Nesse sentido: “TJ-RJ - 

APELACAO APL 03737812820108190001 RJ 0373781-28.2010.8.19.0001 

(TJ-RJ) Data de publicação: 27/03/2014 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO 

PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE 

DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA, PORÉM DEIXOU DE 

ACOLHER O PEDIDO DE DANOS MORAIS. Instituição bancária que não 

produziu qualquer prova de que o cliente tivesse contratado o seguro 

debitado no cartão. Falha na prestação de serviço configurada pela 

quebra da confiança e do dever de segurança imposto às relações 

consumeristas. Inaplicabilidade da súmula nº 75 deste tribunal, sob pena 

de se fomentar o desrespeito aos direitos do consumidor. Dever de 

indenizar que se encontra fundado no caráter compensatório pelo abalo 

psicológico causado, e, ainda, no caráter punitivo e pedagógico da 

condenação. Precedentes nesta Corte Estadual. Fixação do quantum 

indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais) com base nos critérios 

relativos às consequências do fato, à gravidade da lesão e à condição 

econômica do ofensor para a justa indenização. Recurso provido, na 

forma do artigo 557 , § 1º-A, do Código de Processo Civil.” Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência 

exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais). Pelo o exposto, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados, no valor de R$ 1.500,00 (hum 

mil e quinhentos reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice 

INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito correspondente a 

UC6/946801-8, devendo a Secretaria da Vara diligenciar o necessário 

para tanto, tudo a ser feito após o trânsito em julgado da sentença. DEIXO 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000099-18.2017.8.11.0052 REQUERENTE: KENEDI SAIMONTON LOURES 

DE LAET REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. A 

responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, 

independendo de culpa; a reclamada, portanto, responde pelos danos 

causados a aparelhos elétricos de seus usuários, por defeito no serviço, 

comprovados o dano e o nexo de causalidade, a não ser que comprove 

fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se 

verifica. Diferentemente do alegado, comprovado está o nexo causal entre 

o dano aos aparelhos e a ineficiência do sistema de proteção da rede 

elétrica mantida pela concessionária, conforme restou comprovado nos 

autos. O defeito na prestação do serviço está na ineficácia do sistema de 

proteção da rede elétrica da recorrente, pois é dever desta garantir a 

segurança dos serviços prestados, consoante imposição legal (art. 22 do 

CDC). Ademais, incumbia à reclamada provar a inexistência deste defeito 
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na prestação do serviço, afastando, assim, sua responsabilidade. Se 

acaso a reclamada dotasse a rede elétrica de mecanismos de proteção 

mais eficazes, não haveria as variações de energia que ocasionam a 

queima de aparelhos eletrodomésticos ou eletrônicos. Sob esta ótica, 

portanto, não há como imputar ato culposo à parte reclamante pelo evento 

danoso, pois não é sua a obrigação de prevenir-se contra a ineficiência 

dos serviços prestados pela reclamada, mas deve esta sim prestar os 

serviços de forma adequada e segura. Com efeito, a parte reclamante 

trouxe aos autos documentos que comprovam o prejuízo sofrido. A partir 

de então é possível constatar a existência do liame causal entre a conduta 

da reclamada e os danos suportados pelo reclamante. Ademais, cumpre 

salientar que a matéria em debate é recorrente, porém pacífica na 

jurisprudência no sentido de que o defeito na prestação do serviço está 

na ineficácia do sistema de proteção da rede da recorrente às descargas 

elétricas. Nesse sentido: “REPARAÇÃO DE DANOS. QUEIMA DE 

ELETRODOMÉSTICOS (APARELHO TELEVISOR E PLACA ELETRÔNICA DE 

BOILLER). Interrupção do fornecimento de energia elétrica. 

Responsabilidade por omissão caracterizada. Comprovação do nexo de 

causalidade. Ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica. 

Inocorrência de danos morais. Recurso parcialmente provido. (Recurso 

Cível Nº 71000714196, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - 

JEC, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 01/09/2005)”. “ENERGIA 

ELÉTRICA. DANO MATERIAL. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS. 

Responsabilidade objetiva da empresa prestadora do serviço abrigada 

pelo CDC, decorrendo daí a indenização ser devida. Verossímil que a 

queima do aparelho tenha ocorrido por sobrecarga de energia elétrica. 

Exsurge daí a responsabilidade objetiva da recorrente em indenizar o 

consumidor, pois abrigado tal instituto pelo CDC. Redução dos lucros 

cessantes pretendidos, considerados os dados trazidos quanto ao 

número de dias não trabalhados e expediente de trabalho na empresa. 

Recurso provido em parte. (Recurso Cível Nº 71000731422, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: Maria José Schmitt 

Santanna, Julgado em 06/09/2005)”. Dessa forma, comprovado o defeito 

no serviço – fornecimento de energia elétrica –, os danos e o nexo de 

causalidade, verifica-se que há dever da ré de indenizar os danos 

materiais. A rigor no dano moral, a reparação não patrimonial surge no 

instante em que o ser humano suporta um constrangimento que, no caso 

em tela, não lhe era exigível razão pela qual absorve a dor interna 

desnecessariamente. A propósito, o dano moral é o prejuízo que afeta o 

ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor 

comezinho da vida que pode acarretar a indenização, mas aquele que 

ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de 

comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define “um desconforto 

comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito Civil, 

responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São Paulo). 

Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que se chama de dano moral 

é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação onde só 

dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde não há 

ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve diminuição no 

patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal 

diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por aproximação (art. 

1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 650/64). Na 

situação descrita na inicial vislumbro situação em que possa caracterizar 

dano moral já que da omissão, inescusavelmente, na execução do 

fornecimento do serviço trouxe prejuízos de ordem pessoal, material e 

moral ao reclamante. Ademais, não há necessidade para a caracterização 

do dano moral reflexos econômicos uma vez que, na espécie, foi atingido, 

em virtude da conduta da reclamada, um dos direitos da personalidade da 

autora, tendo ocorrido o sofrimento humano que rende ensejo à obrigação 

de indenizar. Por fim, o sentimento a auto-estima também é merecedor de 

tutela jurídica. Portanto, não restam dúvidas acerca da existência da dor 

moral suportada pelo reclamante. Quanto ao precium doloris, não 

vislumbro tamanho prejuízo suportado a ponto de acarretar o pleiteado. 

Neste diapasão a lei não prevê padrão para aferição do valor indenizatório 

na hipótese de ressarcimento por abalo de crédito, senão o genérico para 

os casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao 

arbitramento cabível segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. 

Assim comprovado o abalo de crédito suportado pelo autor, valendo-se 

dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição 

econômica da requerente e do requerido, arbitro a indenização por danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando-se em conta a extensão 

do dano e as condições financeiras do requerente e requerido. Nesse 

sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a 

matéria: “O arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não 

obstante, em cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a 

dor experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na razoabilidade uma 

vez que a requerida continuou a manter a conduta ilícita sem se preocupar 

com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, mostra-se justo 

porquanto atende o caráter repressivo da fixação indenizatória já que 

inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma forma praticada. 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA o pedido do reclamante em face do reclamado 

condená-lo a pagar a autora a quantia de R$ 4.000,00, a título de danos 

morais, acrescida de juros moratórios de 1,0%, ao mês, a partir da 

citação, tudo corrigido pelo INPC a partir da sentença, bem como condenar 

o reclamado ao pagamento a título de danos materiais no valor de R$ 

3.299,00 (três mil duzentos e noventa e nove reais), acrescida de juros 

moratórios de 1,0%, ao mês, a partir da citação, tudo corrigido pelo IGP-M. 

DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao ARQUIVO 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-53.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GORETE APARECIDA TOMAZELLI MANEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000032-53.2017.8.11.0052 REQUERENTE: GORETE APARECIDA 

TOMAZELLI MANEA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I, do NCPC/15. Preliminar - Da incompetência do juizado Alega a 

reclamada incompetência do juizado em razão da matéria, visto que, a 

demanda exige prova pericial complexa. Não há necessidade de 

realização de perícia para o deslinde da controvérsia, como adiante se 

verá. Assim, rejeito a preliminar. Mérito A parte requerente é responsável 

pela UC 6/2556306-5, e discorda das faturas emitidas no mês de 

fevereiro/2017 e março/2017, sustentado que está fora do seu padrão de 

consumo. E afirma que percebeu que o seu registro não estava 

funcionado, solicitando vistoria da empresa reclamada que compareceu a 

residência da autora, mas não trocou o registro. Em sua defesa, a 

requerida sustenta que o registro foi vistoriado pelos funcionários in loco e 

não encontraram nenhuma anormalidade no medidor que pudesse 

interferir no registro do Consumo. Afirma ainda que os valores foram 

obtidos por intermédio de leitora no medidor de energia. Pois bem, o 

fornecimento de energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que 

regula as relações de consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, 

que determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque 
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essencial, em harmonia com o princípio administrativo da continuidade, que 

significa a impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos 

administrados a que não seja suspenso ou interrompido. Além do mais, em 

se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias 

prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da 

Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias 

básicas dos consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar 

que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da 

parte consumidora. Pois bem. Inicialmente insta salientar que o consumo 

médio de uma residência com 04 membros é de 539,7 kW[1], porém pode 

ser superior de acordo com a utilização da energia por cada família, 

contudo, conforme narra a própria autora, as faturas questionadas 

trata-se em estabelecimento comercial, onde funciona um “mercadinho”, 

desse modo analisando o histórico de consumo do reclamante, concluo 

que é incompatível com a realidade variando de 700 KW a 1000KW em 

média. Verifico pela documentação acostada que as faturas eram 

lançadas cobrando apenas o custo de disponibilidade da rede em um 

patamar mínimo de 50 KW, porém em fevereiro/2017 houve leitura fática do 

consumo da reclamante. Referente aos posteriores lançamentos a 

concessionaria realiza equívoco, lançando novamente os valores de 

forma repetida e idêntica, sem novas leituras, situação também dissonante 

a realidade. Constata-se a flagrante irregularidade praticada pela 

Reclamada, que não se desincumbiu a contento de comprovar a licitude da 

cobrança, estando, pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, 

na medida em que essa atitude importa prática abusiva em que exige 

vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o 

consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC. 

Assim, necessária à revisão do débito, para se declarar sua inexistência, 

já que não comprovado o consumo efetivo da quantidade de 3.037 Kw 

indicada nas mencionadas faturas, que deverão ser revistas e calculadas 

de acordo com o REAL CONSUMO da autora, sendo que a leitura deverá 

ser feita no medidor mensalmente. Assim, por corolário lógico, deverá a 

Reclamada rever as faturas dos meses de fevereiro/2017 até a presente 

data, calculando de acordo com real consumo apurado pela medição 

pessoal no padrão da reclamante, excluindo a cobrança por média 

estimada. Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

para apenas para determinar a REVISÃO DAS FATURAS fevereiro/2017 

até a presente data, no consumo real apurado com medição na unidade 

consumidora 6/2556306-5. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processual e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta [1] 

http://www.sitengenharia.com.br/tabelaenergia.htm
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010426-34.2016.8.11.0052 REQUERENTE: ADAO FERNANDES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995, 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação por dano material e moral por 

falha na prestação do serviço movida em face da requerida ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Alega a parte 

requerente que é cliente da parte requerida, responsável pela Unidade 

Consumidora 6/1163411-0, o que comprovou com a juntada de 

documentos. As partes compareceram na solenidade conciliatória, 

contudo, diante da impossibilidade de resolução amigável, apresentaram 

contestação e impugnação. Restou comprovado nos autos que a parte 

reclamante informou no dia 07/11/2016, conforme registro da ocorrência 

(id.5297011), contudo a empresa requerida somente foi atender o 

chamado do autor no dia 09/11/2016. Em que pese a parte requerida 

alegar que a solicitação foi prontamente atendida, as provas juntadas aos 

autos são contrarias a alegação, assim restou provado que no período 

não houve a interrupção do serviço e após a troca do medidor o serviço 

retornou. Além disso, há nos autos uma vasta numeração de protocolos 

de atendimentos indicados na exordial que comprovam a sua omissão e 

relutância para sanar as irregularidades, o que de pronto demonstram o 

interesse processual. Destaca-se que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos. 

Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. Por oportuno, há pedido de inversão do 

ônus da prova, deste modo, tal instituto exige que, num contexto de 

relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, a parte autora 

está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve ser atribuído à 

ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos moldes do 

contratado pelas partes litigantes. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

comprovou a contratação de serviços da parte ré, o qual foi prestado de 

forma falha, já que o serviço foi suspenso de forma injustificada, e o autor 

ficou dois dias em energia na sua residência; Ademais, a parte autora 

solicitou informações e a resolução do mencionado impasse consoante 

protocolos indicados na exordial, o que torna crível a omissão da empresa 

requerida. No mais, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe 

cabia, porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se 

limitando a meras alegações de ter exercido apenas seu direito 

regularmente. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “TJ-RS - 

Recurso Cível 71004654331 RS (TJ-RS) Data de publicação: 28/03/2014 

Ementa: CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO 

DE TELEFONE FIXO E INTERNET. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO SEM JUSTA CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. Narrou à autora que em 30/05/2013 contratou 

o pacote "Oi ilimitado com Oi fixo +TV por assinatura + 2MB internet + 

identificador de chamadas" mantendo a linha telefônica fixa e a internet 

que já tinha no plano anterior pelo valor R$128,00. Informou que em 

01/06/2013 teve sua linha fixa cancelada e que no dia 04/06/2013 houve 

também o cancelamento da internet. Buscou o restabelecimento dos 

serviços via administrativa através do sistema de atendimento call Center. 

Também na esfera administrativa, buscou solucionar o problema com 

ajuda do PROCON. Entretanto, a ré não restabeleceu o serviço, mesmo 

após o registro dos protocolos e atendimento no PROCON, sendo 

necessária a intervenção judicial. A preliminar de carência de ação por 

ausência de interesse processual não merece prosperar, pois os 

protocolos (fl. 04) e registro no PROCON (fl. 27) demonstram a tentativa de 

solucionar o problema via administrativa, porém sem êxito. No mérito, a 

falha na prestação dos serviços é configurada pelo bloqueio indevido dos 

serviços de telefonia fixa e internet, bem como pela inoperância do 

sistema da ré, já que a autora também tentou solucionar o problema na via 

administrativa, porém sem êxito. O ônus da prova está a encargo da ré, 

ante a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor/autor, já que 

invertido o ônus probatório, a teor do que dispõe o art. 6º , inciso VIII , do 

CDC . Entretanto não logrou êxito em comprovar o pedido de cancelamento 

do terminal telefônico, art. 333 , inciso II , do CPC , de modo que vai 
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acolhida a tese da autora, no sentido de que o bloqueio da linha telefônica 

foi indevido. O agir da empresa ré configura ato ilícito passível de 

indenização por danos morais, porquanto ultrapassado o mero dissabor 

do cotidiano atingindo a esfera dos direitos da personalidade.. Desta feita, 

foi demonstrada que houve falha no serviço ofertado pela requerida, a 

qual não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de falha, a 

regularidade da suspensão ou a concessão de amparos devidos ao 

consumidor, bem como a excludente de qualquer ônus contratual, não 

sendo crível cobrar da parte autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 

Dano moral. A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, as documentações juntadas na inicial 

comprovam o descaso da empresa reclamada em promover os amparos 

assistenciais devidos, bem como a solução dos dissabores vivenciados, 

ou seja, a interrupção do fornecimento de energia. Assim, apesar da 

tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Assim, em decorrência da falha da prestação 

de serviços para parte requerida, ocorreu o dano moral à parte autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante 

elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: 

“Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97)” Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto aos danos materiais o reclamante não juntou nenhum documento 

que comprove que a geladeira queimou em decorrência da queda de 

energia, portanto não restou comprovado o nexo de causalidade, impondo 

a improcedência do pedido. Pelo o exposto, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à 

parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

JULGANDO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do 

FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos 

do Enunciado n. 106 do FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando o 

trânsito em julgado; expeça-se mandado de execução. DEIXO de condenar 

a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Preclusa a via recursal, após apresentada a memória 

do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 475 J, do CPC, 

em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-25.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILDO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000105-25.2017.8.11.0052 REQUERENTE: ADEMILDO FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: LOJAO DOS MOVEIS LTDA, LG ELECTRONICS DO 

BRASIL LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

art. 38 in fine da Lei n. º 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos materiais e morais interposta pelo Reclamante em 

desfavor das Reclamadas, alegando, em síntese, que adquiriu um telefone 

celular modelo LG K-10 K-430, 16GB, 4G, TV, dual chip, de cor branca, 

bivolt, no valor de R$ 1.378,20 (um mil e trezentos e setenta e oito reais e 

vinte centavos). Afirma que o telefone apresentou defeitos, e que o foi à 

primeira reclamada para enviar para a assistência ou a troca do produto, 

motivo pelo qual requereu a condenação das Reclamadas ao pagamento 

de danos materiais e morais. Apresentada contestação a reclamada, 

arguiu preliminarmente de falta de interesse de agir, incompetência do juízo 

ante a complexidade da causa, que necessitaria de perícia para sanar os 

supostos vícios do produto. 1 - DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS A competência é a medida exata da jurisdição do órgão 
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judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem um órgão 

jurisdicional, diante de um caso concreto. No caso em tela, alega a 

reclamada, a incompetência do Juizado Especial, ante a complexidade da 

causa, vez que para o julgamento do feito, seria necessário a realização 

de perícia. Contudo, entendo que para o julgamento da presente, basta tão 

somente a análise dos documentos até então juntados, motivo pelo qual 

AFASTO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL fundada na complexidade da causa, pois há documentação juntada 

aos autos suficiente para o julgamento da lide, restando desnecessária a 

produção de prova pericial. 2 - DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Em que 

pese à argumentação no sentido de falta ao reclamante interesse de agir, 

trata-se de argumentação genérica em que não aponta a real falta de 

adequação ou necessidade da medida jurisdicional. A propósito, 

adequação há porquanto o procedimento é o compatível ao fim a que se 

deseja. Ao passo que há necessidade, pois, sem a demanda judicial não 

há meios legais para o reclamante se ver ressarcido do prejuízo causado 

pela conduta dos reclamados. Logo, estando provada a legitimidade 

passiva das Requeridas, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. 

Inexistindo mais preliminares suscitadas, passo a análise do mérito da 

causa. A inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos mostra que: “O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum.” Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Entendo que o Poder 

Judiciário, junto com os demais poderes são o sustentáculo necessário 

para o convívio em sociedade, assim sendo, somente com decisões firmes 

e coercitivas se fortalece e gera seus efeitos, a razão de sua própria 

existência. Para tanto, medidas legais são previstas e devem ser utilizadas 

com seriedade e eficiência. Que não seja desproporcional e injusta, mas 

que seja o suficiente para ser intimidativa e preventiva, para que outros 

atos de injustiça não sejam realizados. In casu, trata-se de ação cível de 

reparação danos materiais e morais, que vem embasada nas disposições 

ínsitas no art. 18, da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, 

que consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos. Ademais 

temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos, sendo certo ainda que no caso em tela, diante da 

hipossuficiência e vulnerabilidade da reclamante. Além disso, quando 

apresentou defeito, o produto estava dentro de sua garantia, sendo certo 

que é de noventa dias o prazo decadencial para o consumidor reclamar 

vício oculto, cumprindo ao fornecedor sanar o defeito, sem qualquer custo 

adicional, não havendo que se falar em qualquer exoneração da 

responsabilidade. Ademais, pelos fatos narrados e pelos documentos 

juntados, principalmente pela resposta dada pela própria Reclamada, 

verifica-se que a Reclamada não comprovou que tomou qualquer 

providência a fim de sanar ou ao menos amenizar os danos da 

Reclamante. Além disso, conforme consta da peça contestatória, como o 

produto estava no prazo da garantia, a qual não atendeu ao Reclamante 

quando buscava solucionar o problema administrativamente. Desta feita, 

verifico que houve falha na prestação do serviço pela Reclamada na 

medida em que não atendeu ao Reclamante quando das solicitações 

administrativas, posto que a Reclamada confessou na sua contestação 

que o Autor compareceu a empresa, informando a situação do produto, 

fato que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, devendo reparar os 

danos a ela causados. Corroborando: “CONSUMIDOR. APARELHO 

ELETRÔNICO (IPAD) ADQUIRIDO NO EXTERIOR. VÍCIO DO PRODUTO 

OCORRIDO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. NEGATIVA DE 

CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO 

COMERCIALIZADO INTERNACIONALMENTE. RELAÇÃO DE CONFIANÇA 

COM A MARCA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL REJEITADA. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1º, DO CDC. SUBSTITUIÇÃO 

DO PRODUTO QUE SE IMPÕE. A preliminar de incompetência do Juizado 

Especial Cível não merece acolhida, diante da inexistência de qualquer 

complexidade na presente ação passível de afastar a competência dos 

Juizados Especiais. A par do conjunto probatório, tem-se como verossímil 

a versão trazida pela autora de que o Ipad adquirido no exterior se 

mostrou impróprio para o uso, tanto que não foi negado pela ré em 

contestação. A argumentação da ré, no sentido de que os vícios 

existentes no iPad do autor estão relacionados com a incompatibilidade da 

frequência utilizada no Brasil, não afastam a responsabilidade do 

fabricante, uma vez que, caso existente incompatibilidade ou limitação no 

modelo adquirido no exterior, é do fornecedor o dever de informar 

eventuais restrições, a fim de evitar casos como o presente. É dever da ré 

promover ações preventivas de venda de seus produtos a países em que 

sua funcionalidade fique comprometida, sobretudo pelo fato de se tratar 

de empresa que atua mundialmente. Deve ser sopesado, ainda, o fato da 

relação de confiança que os consumidores tem com a marca que atua em 

diversos países.... Diante da inversão do ônus da prova, cabia à 

demandada ter acostado aos autos prova para afastar a sua 

responsabilidade, o que não ocorreu. Desta forma, inexistindo prova a 

afastar a responsabilidade da ré e restando evidente o vício no iPad do 

autor, o qual não foi sanado no prazo previsto no artigo 18, § 1º, do CDC 

(trinta dias), impositiva se mostra a substituição do aparelho, nos termos 

do artigo 18, § 1º, inciso I, do CDC, conforme disposto na sentença. Falta 

de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da indenização 

por danos morais, diante da ausência de condenação neste sentido. 

Precedentes das Turmas Recursais Cíveis nºs 71005435441 e 

71005312517. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005724224, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 01/03/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005724224 

RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

01/03/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 09/03/2016)”. No que tange ao pleito de danos materiais, 

tenho que o pedido merece provimento, consubstanciando no fato de que 

a empresa requerida substituiu o aparelho celular, cumprimento da liminar. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, opino pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação e o faço para, de forma solidária: 

CONDENAR as Reclamadas a substituir o produto, condicionada à 

devolução do produto com defeito pelo autor. CONDENAR as reclamadas a 

indenizar ao Reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 

1.000,00 ( mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta decisão. OPINO pelo 

pela procedência do pedido contraposto da empresa requerida, 

determinado que o autor efetue a entrega do produto defeitos no prazo de 

10 (dez dias) dias, na empresa reclamada sob pena de multa no valor de 

R$ 1.378,20 (um mil e trezentos e setenta e oito reais e vinte centavos), 

que não trata-se de multa diária. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000127-83.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000127-83.2017.8.11.0052 REQUERENTE: PAULO NUNES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. Verifico que a parte autora 

não compareceu à audiência designada, conforme se depreende do id. 
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11176980. Muito embora o autor justifique para sua ausência na audiência 

de conciliação, não se trata de motivo que impossibilitaria fazer presente 

ao ato processual designado nestes autos razão pela qual, opino pelo não 

acolhimento da justificativa de id. 11164169. Assim, seguindo os ditames 

legais estabelecidos na Lei que dispõe sobre os Juizados Cíveis e 

Criminais, outro caminho não há senão a extinção do presente feito sem a 

resolução do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, acato o pedido da reclamada OPINO por JULGAR EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais (Enunciado n. 28/FONAJE) Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-34.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010426-34.2016.8.11.0052 REQUERENTE: ADAO FERNANDES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995, 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação por dano material e moral por 

falha na prestação do serviço movida em face da requerida ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Alega a parte 

requerente que é cliente da parte requerida, responsável pela Unidade 

Consumidora 6/1163411-0, o que comprovou com a juntada de 

documentos. As partes compareceram na solenidade conciliatória, 

contudo, diante da impossibilidade de resolução amigável, apresentaram 

contestação e impugnação. Restou comprovado nos autos que a parte 

reclamante informou no dia 07/11/2016, conforme registro da ocorrência 

(id.5297011), contudo a empresa requerida somente foi atender o 

chamado do autor no dia 09/11/2016. Em que pese a parte requerida 

alegar que a solicitação foi prontamente atendida, as provas juntadas aos 

autos são contrarias a alegação, assim restou provado que no período 

não houve a interrupção do serviço e após a troca do medidor o serviço 

retornou. Além disso, há nos autos uma vasta numeração de protocolos 

de atendimentos indicados na exordial que comprovam a sua omissão e 

relutância para sanar as irregularidades, o que de pronto demonstram o 

interesse processual. Destaca-se que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos. 

Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. Por oportuno, há pedido de inversão do 

ônus da prova, deste modo, tal instituto exige que, num contexto de 

relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, a parte autora 

está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve ser atribuído à 

ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos moldes do 

contratado pelas partes litigantes. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

comprovou a contratação de serviços da parte ré, o qual foi prestado de 

forma falha, já que o serviço foi suspenso de forma injustificada, e o autor 

ficou dois dias em energia na sua residência; Ademais, a parte autora 

solicitou informações e a resolução do mencionado impasse consoante 

protocolos indicados na exordial, o que torna crível a omissão da empresa 

requerida. No mais, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe 

cabia, porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se 

limitando a meras alegações de ter exercido apenas seu direito 

regularmente. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “TJ-RS - 

Recurso Cível 71004654331 RS (TJ-RS) Data de publicação: 28/03/2014 

Ementa: CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO 

DE TELEFONE FIXO E INTERNET. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO SEM JUSTA CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. Narrou à autora que em 30/05/2013 contratou 

o pacote "Oi ilimitado com Oi fixo +TV por assinatura + 2MB internet + 

identificador de chamadas" mantendo a linha telefônica fixa e a internet 

que já tinha no plano anterior pelo valor R$128,00. Informou que em 

01/06/2013 teve sua linha fixa cancelada e que no dia 04/06/2013 houve 

também o cancelamento da internet. Buscou o restabelecimento dos 

serviços via administrativa através do sistema de atendimento call Center. 

Também na esfera administrativa, buscou solucionar o problema com 

ajuda do PROCON. Entretanto, a ré não restabeleceu o serviço, mesmo 

após o registro dos protocolos e atendimento no PROCON, sendo 

necessária a intervenção judicial. A preliminar de carência de ação por 

ausência de interesse processual não merece prosperar, pois os 

protocolos (fl. 04) e registro no PROCON (fl. 27) demonstram a tentativa de 

solucionar o problema via administrativa, porém sem êxito. No mérito, a 

falha na prestação dos serviços é configurada pelo bloqueio indevido dos 

serviços de telefonia fixa e internet, bem como pela inoperância do 

sistema da ré, já que a autora também tentou solucionar o problema na via 

administrativa, porém sem êxito. O ônus da prova está a encargo da ré, 

ante a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor/autor, já que 

invertido o ônus probatório, a teor do que dispõe o art. 6º , inciso VIII , do 

CDC . Entretanto não logrou êxito em comprovar o pedido de cancelamento 

do terminal telefônico, art. 333 , inciso II , do CPC , de modo que vai 

acolhida a tese da autora, no sentido de que o bloqueio da linha telefônica 

foi indevido. O agir da empresa ré configura ato ilícito passível de 

indenização por danos morais, porquanto ultrapassado o mero dissabor 

do cotidiano atingindo a esfera dos direitos da personalidade.. Desta feita, 

foi demonstrada que houve falha no serviço ofertado pela requerida, a 

qual não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de falha, a 

regularidade da suspensão ou a concessão de amparos devidos ao 

consumidor, bem como a excludente de qualquer ônus contratual, não 

sendo crível cobrar da parte autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 

Dano moral. A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, as documentações juntadas na inicial 

comprovam o descaso da empresa reclamada em promover os amparos 

assistenciais devidos, bem como a solução dos dissabores vivenciados, 

ou seja, a interrupção do fornecimento de energia. Assim, apesar da 

tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Assim, em decorrência da falha da prestação 

de serviços para parte requerida, ocorreu o dano moral à parte autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 
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fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante 

elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: 

“Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97)” Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto aos danos materiais o reclamante não juntou nenhum documento 

que comprove que a geladeira queimou em decorrência da queda de 

energia, portanto não restou comprovado o nexo de causalidade, impondo 

a improcedência do pedido. Pelo o exposto, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à 

parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

JULGANDO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do 

FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos 

do Enunciado n. 106 do FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando o 

trânsito em julgado; expeça-se mandado de execução. DEIXO de condenar 

a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Preclusa a via recursal, após apresentada a memória 

do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 475 J, do CPC, 

em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010033-75.2017.8.11.0052 REQUERENTE: GILMAR LOPES PINHEIRO 

REQUERIDO: OI S.A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Passo à análise do mérito. O Reclamante alega em 

sua petição inicial que contratou serviços de telefonia fixa, no entanto, 

fora cobrado, além dos serviços contratados, por um serviço 

“COMODIDADE – PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2” não solicitados. 

Afirma que buscou a Reclamada para resolver o problema 

administrativamente, porém não obteve êxito, motivo pelo qual pleiteia a 

repetição de indébito dos valores pagos não contratada, bem como 

indenização por danos morais por falha na prestação do serviço da 

Reclamada. Em defesa a Reclamada sustenta: A Reclamada, em sede de 

defesa, afirma que inexiste ato ilícito, pois a adesão ao serviço foi 

realizada pelo Reclamante e os serviços foram prestados, apresentando 

telas sistêmicas, motivo pelo qual os pedidos são improcedentes. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que a 

Reclamada não comprovou a licitude das cobranças efetuadas, não 

demonstrando a contratação do serviço e nem mesmo a disponibilização, 

afirmando que desconhece os protocolos informados, sem provar dita 

alegação. Portanto, resta evidente que a Reclamada não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do 

NCPC, seja pela inversão do ônus da prova por se tratar de relação de 

consumo, conforme disposto no art. 6º, VIII do CDC. Desta feita, 

demonstrada está à falha na prestação de serviços pela Reclamada, uma 

vez que efetuou cobrança de serviços não contratados pelo Reclamante, 

conforme disposto no art. 14, §1º, I do CDC, sendo indevida tal cobrança. 

Ressalto, por fim, que a situação vivenciada pelo Reclamante decorre do 

descaso, desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido pela 

Reclamada, e, sem sombra de dúvida, é passível de indenização. 

Corroborando: “TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. 

COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE 

COBRADOS. DANOS MORAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. 

ATENDIMENTO ÀS FUNÇÕES PUNITIVA E DISSUASÓRIA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003711777, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 09/05/2012)”. No mais, acolho 

parcialmente o pedido de repetição de indébito formulado, para reconhecer 

como indevidos somente os valores das faturas referentes à tv por 

assinatura, bem como somente no que tange às faturas apresentadas e 

quitadas, de março/2016 à fevereiro de 2017, totalizando o valor de R$ 

222,60 (duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos) Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: CONDENAR a Reclamada a restituir o Reclamante à 

quantia de R$ 222,60 (duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos), 

em dobro, valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE 

e acrescido de juros legais a partir da data do respectivo desembolso de 

cada pagamento; CONDENAR a reclamada a indenizar o Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois reais), o qual deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a 

partir desta decisão. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória 

do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de 
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sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, 

§ 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juíza TOGADA, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010011-17.2017.8.11.0052 REQUERENTE: JONAS ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Cuida-se de ação de 

conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte autora aduz que 

requer seja determinada suspensão da cobrança indevida, a repetição de 

indébito, a inversão do ônus da prova e a condenação em indenizar os 

danos causados. Narra o autor que possui uma contratação com a 

empresa reclamada consistente em uma assinatura de TV, porém o valor 

da contratação foi descontado de sua fatura de cartão de crédito nos 

meses de setembro e outubro em duplicidade. Sustenta ainda ter entrado 

em contato com a empresa através que comprova através do protocolos e 

ainda contato por e-mail e ante a falta de solução diante da cobranças 

abusivas, pretende discutir dos danos advindos das referidas 

irregularidades. A empresa requerida confessa que houve o desconto 

indevido no cartão de crédito do autor, porém alega que não houve a 

devolução do crédito em razão da ausência de solicitação do Autor e 

apresentação dos seus dados bancários. Citada a requerida compareceu 

em sede de audiência de conciliação. Assim, ante a impossibilidade da 

composição amigável, as partes apresentaram contestação e impugnação. 

Os autos vieram conclusos. Eis o breve relatório, em que dispensável, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, cumpre registrar que 

o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Não havendo preliminar 

arguida passo ao julgamento do mérito, vez que a demanda deve ser 

julgada procedente. Assim, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou o desconto indevido no seu cartão de crédito em 

duplicidade no importe de R$59,90 (cinquenta e nove reais e noventa 

centavos) nos meses de setembro, outubro, novembro/2016 e 

janeiro/2017, consoante faturas anexadas na exordial, enquanto a parte 

requerida nada trouxe, a fim de corroborar as suas teses defensivas. 

Explico. A parte adversa apresentou capturas de telas que se configuram 

como prova unilateral e passível de fraude, não servindo como 

embasamento probatório, de acordo com os entendimentos 

jurisprudenciais: “TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos 

R e c u r s o  I n o m i n a d o  R I  0 0 0 0 5 9 0 9 1 2 0 1 3 8 1 6 0 0 3 6 0  P R 

0000590-91.2013.8.16.0036/0 (Acórdão) (TJ-PR) Data de publicação: 

02/12/2014 Ementa: INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO ? AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES ? TELAS DE 

SISTEMA ? DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM FORÇA PROBATÓRIA ? 

DANO MORAL CARACTERIZADO ? ENUNCIADO 12.15 DAS TURMAS 

RECURSAIS DO PARANÁ - VALOR MÓDICO DA INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL ? MINORAÇÃO INDEVIDA. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. os Juízes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado do Paraná, por unanimidade de votos, no sentido do desprovimento 

do recurso inominad (TJPR - 2Âª Turma Recursal - 

0000590-91.2013.8.16.0036/0 - SÃ£o JosÃ© dos Pinhais - Rel.: FlÃ¡vio 

Dariva de Resende - - J. 28.11.2014) Encontrado em: ? TELAS DE 

SISTEMA ? DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM FORÇA PROBATÓRIA ?

DANOMORALCARACTERIZADO” “TRE-ES - 78.2012.608.0050 RE 

RECURSO ELEITORAL REL 4078 ES (TRE-ES) Data de publicação: 

08/08/2012 Ementa: RECURSO. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO 

PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA FORÇA 

PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 

20 DO TSE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ficha de filiação, por si só, 

constitui prova hábil tão somente para fins da regra disposta no art. 19 , § 

2º , da Lei 9.096 /95 - solicitar ao Juiz Eleitoral providências junto aos 

partidos políticos, para que estes observem a regrano caput do aludido 

dispositivo, não constituindo elemento hábil a comprovar a filiação no 

momento do registro de candidatura. 2. Penso que somente se pode 

atribuir forçaprobatória idônea a esses documentos produzidos 

unilateralmente quando os demais elementos dos autos os corroboram. 

Todavia, no presente caso, todas as provas apresentadas pelo 

pré-candidatotêm enfraquecida a sua força probante, pelo fato de serem 

unilaterais, podendo, portanto, serem confeccionadas em qualquer 

momento, bastando retroagir a data de sua elaboração para se eximir das 

imposições eleitorais. 3. O fato de o recorrente constar na lista interna de 

partido e da Ata de Convenção Municipal para escolha de candidatos não 

são suficientes para demonstrar de forma segura o vínculo partidário do 

candidato há pelo menos um ano antesdas eleições de 2012, uma vez que 

a produção desses meios materiais depende exclusivamente de ato 

unilateral dos dirigentes partidários. 4. Recurso conhecido e, no mérito, 

não provido.” No mesmo raciocínio, além de se limitar em provas 

unilaterais, fundamentou sua contestação na ausência de danos 

suportados pelo autor, padecendo em argumentos genéricos e 

fragilizados. Desta feita, embora defenda que tinha a intenção de efetuar a 

devolução dos valores, não acostou qualquer documentação que 

comprovasse o alegado, tampouco respeitou a boa-fé objetiva contratual, 

ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que o autor 

encontra-se em posição de hipossuficiência, nos moldes do diploma de 

defesa consumerista (art. 6º, VII do CDC). Nesse sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU 

ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de relação consumerista, por 

força da inversão do ônus da prova, cabe à parte ré a prova de que a 

inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes foi devida, sob pena de 

acolhimento do pleito inicial condenatório. DANO MORAL. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO 

INSTITUTO INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM 

ATENÇÃO AO SEU CARÁTER REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O 

valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade 

e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à 

reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR 

DA VERBA INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 
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PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES 

APLICÁVEIS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO 

EX OFFICIO. 1. "Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a 

alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".

(STJ, AgRg no REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

j. 28.6.11). 2. Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir 

juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na 

forma da Súmula n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da 

correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então 

deverá incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a 

atualização da moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E 

PAGAMENTO DOS VALORES EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 

42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. A partir do momento em que restou 

compr [...] (TJ-SC - Apelação Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, 

Orgão Julgador Segunda Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 

de Setembro de 2013, Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou 

devidamente demonstrado os valores cobrados em duplicidade, visto que 

a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora descontados. Da repetição de indébito. De outro norte, 

quanto ao pedido de repetição do indébito, em dobro ou no mesmo valor, 

frisa-se que o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078 (Código de Defesa 

do Consumidor) prevê expressamente que o consumidor cobrado 

indevidamente tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro 

do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, para ser aplicada a 

pena do citado dispositivo legal exige-se a presença dos seguintes 

requisitos: i) cobrança extrajudicial; ii) dívida originária de uma relação de 

consumo; e iii) pagamento indevido. Nesse diapasão, volvendo os olhos 

aos autos, verifica-se que tais requisitos não se encontram preenchidos, 

uma vez que a parte autora alega ter dispendido gastos, contudo, não 

colacionou nenhum comprovante que dê azo a tais alegações. Nesse 

sentido: TJ-RS - Recurso Cível 71003356904 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 03/09/2012 Ementa: REAPARAÇÃO DE DANOS. NOTIFICAÇÃO 

DE COBRANÇA POR DÍVIDA INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Autora que não comprova o 

pagamento referente à notificação recebida, descabendo a repetição do 

indébito pretendida. A simples notificação para pagamento, ainda que 

equivocada, não enseja a reparação moral postulada. O dano ou lesão à 

personalidade, merecedores de indenização extrapatrimonial, somente se 

configurariam com a publicização de uma pendência indevida ou 

exposição do consumidor a...” Por outro lado, na ótica do Código Civil, a 

sua improcedência também é a decisão mais acertada. Tal conclusão tem 

por premissa o próprio texto do art. 940 do Código Civil, assim positivado: 

“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem 

ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará 

obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver 

cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver 

prescrição”. Como se nota, houve comprovação do efetivo pagamento, 

logo o valor pago deve ser restituído em dobro, no valor de R$ 599,00 

(Quinhentos e Noventa e Nove Reais). Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que o autor sofrera constrangimento ao ter o valor de 

sua fatura cobrada indevidamente ante a inutilização de serviços nos 

termos pactuados. Ocorreu que, mesmo diante de inúmeras tentativas de 

solucionar o dissabor vivenciado, a requerida ignorou o seu anseio e 

tampouco concedeu amparos assistenciais e tal somente foi possível 

devida à coerção judicial. Nesse sentido: “TJ-RJ - APELAÇÃO APL 

00697244220078190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 6 VARA CIVEL (TJ-RJ) 

Data de publicação: 01/06/2009 Ementa: CIVIL. CONTA-SALÁRIO. 

DECONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMONÃO CONTRAÍDO PELA 

CORRENTISTA. OPERAÇÃO FRAUDULENTA. FATO DO SERVIÇO. LEI 

8.078/90. FORTUITO INTERNO. REPARAÇÃO MORAL. COMPOSIÇÃO. 

Empréstimo consignado obtido junto a instituição financeira ré, por 

terceiros de forma fraudulenta. Descontos indevidos nos proventos de 

aposentadoria da autora. Inexistência de qualquer contrato de empréstimo 

firmado com a correntista. Fortuito interno dos atos realizados pelas 

instituições financeiras. Sentença que condenou a instituição financeira a 

devolver, em dobro, as parcelas indevidamente descontadas da conta da 

autora e reparação moral fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) que se 

mostrou justa e proporcional ao dano infligido. Recursos manifestamente 

improcedentes a que se nega seguimento na forma do caput, do art. 557, 

do Código de Processo Civil. TJ-MS - Apelação APL 

08000106520148120016 MS 0800010-65.2014.8.12.0016 (TJ-MS) Data de 

publicação: 28/01/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTO 

INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO – OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – QUANTUM – RECURSO IMPROVIDO. I) O desconto em 

folha de parcelas dos empréstimos não contraídos pelo autor, impõe a 

repetição em dobro do indébito, ex vi do artigo 42 , parágrafo único , do 

Código de Defesa do Consumidor , vez que não há engano justificável nos 

descontos efetuados, por ter o banco atuado com desídia na contratação 

realizada por terceiro. II) A conduta lesiva da instituição financeira, que 

levou o requerente a experimentar descontos mensais em sua 

aposentaria, caracteriza danos morais. III) Por um critério de razoabilidade, 

deve a indenização pelo dano moral ser fixada tendo em vista os 

transtornos gerados e a capacidade econômica do réu, atendendo aos 

objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a 

punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. Valor 

majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV) Recurso improvido.” Por 

oportuno, a parte reclamada quis compelir o autor ao pagamento de um 

serviço contrato, mas cobrado em excesso/indevidamente, afrontando 

aos princípios da boa-fé objetiva e proposta, dispostas em nosso diploma 

civil em seus artigos 421 e 422, in verbis: “Art. 421. A liberdade de 

contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 

contrato. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé.” Assim, a liberdade de contratar é livre, bem como a 

sua aceitação que deverá se valer do meio expresso, tácito ou presumido, 

sendo certo que, in casu, não ocorrer quaisquer destas modalidades, 

inexistindo motivação de contratar naquele valor disposto na fatura. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que o desconto de um empréstimo 

inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. Como 

registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade 

do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 

‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais 

prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, 

comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu 

patrimônio moral. Ademais, o direito de exercício de cobrança/desconto, 
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qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de 

personalidade da autora. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. A presente questão encontra-se centrada 

no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro 

não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem 

tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou 

jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A 

jurisprudência pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos 

nessa linha tênue que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. 

Confira-se: “Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de 

ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e 

levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico 

que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - 

mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação 

prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da 

alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo 

mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a 

calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 560/66) E 

acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a algum 

daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem 

jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os 

integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense 

a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo o exposto, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial para condenar a reclamada a repetição indébito em dobro 

do valor descontado indevidamente do cartão do autor, no valor de R$ 

599,00 (Quinhentos e Noventa e Nove Reais) valor este que deverá ser 

devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir 

da data do respectivo desembolso de cada pagamento; e condenar a 

parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de 

não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 

dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção 

monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o 

disposto no artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo 

que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 

106 do FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. É o parecer, que submeto à apreciação 

do Excelentíssima Juíza Togada para homologação do presente projeto 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. P.R.I.C. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 09/2018-DF

 O Doutor Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Ceila Consuelo Carvalho Martins- 

matricula 5239, técnico judiciário estará usufruindo férias no período de 

28/02/2018 a 19/03/2018 (20 dias);

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor(a) MARCOS GRANADO MARTINS, Analista 

Judiciário, matricula 25310, efetivo, para exercer, sem prejuizo de suas 

funções, o Cargo de Gestor Geral desta Comarca de Rosário Oeste/MT, 

durante o periodo de 28/02/2018 a 19/03/2018 (20 dias), em que a titular 

Sra. Ceila Consuelo Carvalho Martins, Técnico Judiciário, matricula n. 5239, 

efetiva, estará de férias.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Rosário Oeste-MT,16 de fevereiro de 2018

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 66912 Nr: 1211-36.2016.811.0032

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: RODOMAQ CONSTRUTORA LTDA., Helmuth Maaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS - de Rosário Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4398/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no art. 

487, I, do NCPC, e em consonância com a cota ministerial DETERMINO ao 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste-MT que 

promova a retificação do CNPJ da empresa requerente devendo constar 

na matrícula n. 8581, o CNPJ correto, qual seja, 03.114.543/0001-28.Sem 

custas, haja vista que concedo o benefício da gratuidade da 

justiça.Arquivem-se após trânsito em julgado, procedendo-se à baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 69748 Nr: 2598-86.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Filho Hilário Cunha, Maria Idalina da 

Silva, Yasmin Regina da Silva Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O, Nilton Marcos 

Nunes Pereira - OAB:15481

 3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, 

formulado pelo réu ANTONIO FILHO HILARIO DA CUNHA, por entender que 

os motivos ensejadores da prisão preventiva permanecem 

inalterados.Abra-se vista à defesa dos réus, para apresentação de suas 

alegações finais, na forma de memoriais, considerando que o Ministério 

Público já apresentou, às fls. 211/233.Após, conclusos para sentença.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52451 Nr: 609-50.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noilson Norberto de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos, etc.

Tendo em vista o teor contido na certidão da fls. 97 e 99, intime-se o 

recorrente para apresentar suas razões nos termos o artigo 600 do 

Código de Processo Penal.

 Após, intime-se o Parquet para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

A seguir, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, com os cumprimentos deste Juízo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84561 Nr: 186-51.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E S TAQUES DE ARRUDA, ERIKA SILVA 

TAQUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se o devedor por Aviso de Recebimento para, no prazo de cinco (05) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais (art. 8º da LEF) ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º, III da mesma 

Lei).

 Não pago o débito nem garantida a execução a penhora poderá recair em 

qualquer bem do(a) executado(a), devendo o termo ou auto de penhora 

conter, também a avaliação dos bens penhorados, sendo esta efetuada 

por quem o lavrar (arts. 10 e 13 LEF).

Recaindo a penhora sobre bem imóvel, proceda-se na forma do art. 659, § 

4º do CPC.

O(a) executado(a) poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

trinta (30) dias (art. 16 LEF).

Não havendo oferecimento de embargos, ou, caso sejam rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: a) Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão” e b) Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta (30) dias, nem inferior 

a dez (10) dias (art. 22, § 1º da LEF).

Para pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em dez por cento 

(10%) sobre o valor da causa, com base no art. 20, § 4º do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84560 Nr: 185-66.2018.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DIRCE SHINAE MATSUURA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS YAMASHITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê-se vista dos autos ao MP.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76775 Nr: 978-73.2016.811.0053

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DE ARRUDA PINTO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROGERIO NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para 

decretar a interdição do requerido Antônio Rogério Nunes de Siqueira, ao 

tempo em que nomeio como sua curadora Marina Arruda Pinto Siqueira, 

para a prática dos atos civis da vida da interditando, ficando limitado aos 

atos da curatela aos de transações civis simples, recebimento de 

benefícios, requerimento de benefícios junto a quaisquer órgãos públicos 

ou assemelhados em qualquer esfera, sem autorização para dispor de 

bens ou direitos do interditado.

 No mesmo sentido, quaisquer valores recebidos de entidade 

previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na alimentação, 

saúde e bem-estar do interditando.

 Nos termos do artigo 755, § 3°, do novo Código de Processo Civil, a 

sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e 

imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado na plataforma de editais do conselho 

nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na impressa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a 

causa de interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, 

os atos que o interditado poderá praticar autonomamente.

 O curador nomeado deverá prestar o compromisso definitivo nos termos 

dos artigos 759 e seguintes do CPC.

 Sem custas nem honorários a deliberar.

 Após o transito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84572 Nr: 195-13.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEU E TERRA PECUARIA LTDA, ELZITA 

XAVIER GRUNWALD, GERALDO XAVIER GRUNWALD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - 
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OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se o devedor por Aviso de Recebimento para, no prazo de cinco (05) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais (art. 8º da LEF) ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º, III da mesma 

Lei).

 Não pago o débito nem garantida a execução a penhora poderá recair em 

qualquer bem do(a) executado(a), devendo o termo ou auto de penhora 

conter, também a avaliação dos bens penhorados, sendo esta efetuada 

por quem o lavrar (arts. 10 e 13 LEF).

Recaindo a penhora sobre bem imóvel, proceda-se na forma do art. 842 

do CPC.

O(a) executado(a) poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

trinta (30) dias (art. 16 LEF).

Não havendo oferecimento de embargos, ou, caso sejam rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: a) Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão” e b) Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta (30) dias, nem inferior 

a dez (10) dias (art. 22, § 1º da LEF).

Para pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em dez por cento 

(10%) sobre o valor da causa, com base no art. 20, § 4º do CPC.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70225 Nr: 1495-49.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE a eventual revelia da parte requerida.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70225 Nr: 1495-49.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos em correição.

CITE-SE a parte requerida.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-78.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PELAGE TOLENTINO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEI FERNANDES DE SOUZA OAB - MT17400/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO STO 

ANTÔNIO LEVERGER , 16 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA TURMA RECURSAL exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, para que em 5 dias manifeste o que 

entender de direito. Processo: 1000789-78.2016.8.11.0053; Valor causa: 

R$ 31.945,24; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: PELAGE TOLENTINO 

DE BARROS Parte Ré: REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, 

TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: (65) 33411426

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Edital

EDITAL DE LEILÃO PRAZO 10 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 1879-35.2006.811.0039 Código: 14157 Vlr Causa: 321,30 Tipo: 

Cível

Espécie: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Polo Ativo: WALLISSON RODRIGO SCAPIN GASQUES

Polo Passivo: ADALBERTO APARECIDO GASQUES

Primeiro Leilão: Dia 02/03/2018, às 13:00 horas E Segundo Leilão: Dia 

16/03/2018, às 13:00 horas.

Valor do Débito: 41.812,30 (Quarenta e um mil e oitocentos e doze reais e 

trinta centavos) Local onde se realizará: No Átrio do Fórum desta Comarca 

situado no seguinte endereço Descrição do(s) Bem(ns): Uma área de terra 

rural medindo 3,9325 has, de propriedade de Adalberto Aparecido 

Gasques, localizada dentro da área maior denominada Sítio São José, 

constante da matrícula 2.395, com registro no Cartório de Registro de 

Imóvel de São José dos Quatro Marcos-MT. Local onde se encontra o(s) 

Bem(ns): A referida terra trata-se de terra nua, sem benfeitorias, com 

formação de pastagens, situada na Comunidade de Nova Paulista, zona 

rural desta Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.A referida terra 

trata-se de terra nua, sem benfeitorias, com formação de pastagens, 

situada na Comunidade de Nova Paulista, zona rural desta Comarca de 

São José dos Quatro Marcos-MT. Valor Total da Avaliação: 39.770,66 

(Trinta e nove mil e setecentos e setenta reais e sessenta e seis 

centavos). ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692). OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando 

o leilão por qualquer motivo, o juiz mandará publicar a transferência, 

observando-se o disposto no art. 887; 2) O leiloeiro público designado 

adotará providências para a ampla divulgação da alienação (CPC/2015, 

art. 887, caput); 3) A publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 

(cinco) dias antes da data marcada para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 

4) O edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio 

designado pelo juízo da execução, e conterá descrição detalhada e, 

sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o 

leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial (CPC/2015 art. 887, § 

2); 5) Não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020019/2/2018 Página 605 de 621



ou considerando o juiz, em atenção às condições da sede do juízo, que 

esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será 

afixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez 

em jornal de ampla circulação local (CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo 

ao valor dos bens e às condições da sede do juízo, o juiz poderá alterar a 

forma e a frequência da publicidade na imprensa, mandar publicar o edital 

em local de ampla circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora 

de rádio ou televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 

2o (CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Gilson da Silva Martins, digitei. São José 

dos Quatro Marcos - MT, 16 de fevereiro de 2018.Gilson da Silva Martins - 

GESTOR JUDCIÁRIO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74312 Nr: 3295-86.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE DA ROCHA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....., remetendo–o à fase instrutória.Atendendo ao disposto no art. 357 e 

seguintes do Código de Processo Civil DELIMITO como questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória:a)Se o (a) requerente 

exerceu atividades rurícolas;b)Se ao tempo do requerimento administrativo 

o (a) requerente preencheu todos os requisitos para lhe ter concedido o 

benefício de salário maternidade;Desta feita, distribuo o ônus da prova da 

seguinte maneira:a)Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu 

atividade rurícola;b)Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente 

não preencheu todos os requisitos previstos em lei para auferir o 

benefício de salário maternidade;No tocante ao requerimento de produção 

de prova testemunhal DEFIRO tal pleito requerido para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial.Deste 

modo, designo para tanto audiência de instrução e julgamento para o dia 

25 (vinte e cinco) de maio de 2018, às 16h:40min. Cientifique-se as partes 

que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se 

estável [art. 357,§1º, CPC].Intimem-se as partes, que estas detêm prazo 

comum de 15 (quinze) dias para apresentar rol testemunhal devendo ser 

observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de 

preclusão. Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].Na impossibilidade 

de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses legais [art. 455, 

§§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo comum de 05 

(cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) respectivo(s) 

endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via judicial. 

Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 09 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68586 Nr: 728-82.2016.811.0039

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 728-82.2016.811.0039

 Cód. 68586

Vistos.

Certifique-se Sr. Gestor quanto ao fiel cumprimento da determinação 

exarada em evento de ref.19, quanto à intimação do testamenteiro para a 

assinatura da testamentária, nos moldes do §3º, do artigo 735, do CPC.

Ademais, em atenção à certidão de fls. retro, intime-se a parte autora para 

que no prazo de 5 (cinco) dias manifeste-se nos autos acerca do que 

entender de direito.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57743 Nr: 1962-70.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC.

 Após, nos termos do artigo 535, do Código de Processo Civil, intime a 

Autarquia Federal para que, caso queira, impugnar o cumprimento de 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do 

débito.

Se não houver impugnação, deverá a parte executada apresentar cálculo 

atualizado dos valores devidos, ocasião em que será requisitado o 

pagamento expedindo-se o ofício precatório ou, se for o caso, será 

determinado que a autoridade responsável pela autarquia executada 

proceda ao pagamento da obrigação de pequeno valor, não aplicando-se 

a multa prevista no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, bem 

como, não incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, do art. 

85, também do CPC.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65046 Nr: 1924-24.2015.811.0039

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCP, JCP, VDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, JAQUELINE PERES LESSI 

LISANDRO - OAB:15343/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Vistos.

Tendo em vista que a resposta ao ofício ao empregador do requerente 

informando que este já não faz parte do quadro de funcionário da 

empresa desde a data de 16.09.2016 e, considerando que a decisão que 

determinou o fornecimento de cópias do demonstrativo de renda do 

requerente fora prolatada em 26.04.2016, DETERMINO que oficie o 

empregador MAURO IVOGLO E CIA LTDA, de CNPJ 08.490.635/0001-26, 

para que forneça cópias do demonstrativo de renda do requerente JOÃO 

MARTIM PERES GONÇALVES, desde o mês de 04/2015 até a data da 

rescisão, qual seja 16.09.2016, no prazo de 15 (quinze) dias.

Juntado o referido demonstrativo, vistas às partes para apresentação de 
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alegações finais, no prazo legal.

Após, considerando a atuação do Parquet no presente feito como custos 

legis, juntada as alegações finais das partes, ou certificado a ausência da 

referida peça ante o decurso do prazo e silente a parte, vistas dos autos 

ao órgão ministerial para apresentação das derradeiras alegações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66978 Nr: 164-06.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRONEL INDRUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPEC LTDA ME, SERASA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Vistos.

Considerando a missiva expedida em ref. 42, DETERMINO que proceda 

com a solicitação do devido cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo a Secretaria entrar em contato com o Juízo deprecado via 

telefone e/ou e-mail, com a máxima urgência, a fim de se certificar da 

distribuição da missiva e seu andamento, certificando nos autos a 

diligência, como nome da pessoa com quem falou, número de telefone, 

data, horário e o resultado, anexando o andamento processual no Juízo 

deprecado.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84538 Nr: 4669-06.2017.811.0039

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIDIO FRANCELINO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .....).Tenho que os requisitos legais, no presente caso, encontram-se 

configurados. Com efeito, o periculum in mora, entendido como a 

ocorrência de dano de difícil reparação, torna-se visível, com a 

possibilidade de ser caracterizado o inadimplemento do contrato em litigio, 

com a suspensão do direito de consolidação da propriedade do imóvel 

debatido. Por outro lado, está também presente o fumus boni iuris, eis que 

o autor indica a desconformidade entre o contratado e o cobrado pela 

demandada, se predispondo ainda a consignar o valor atualizado da 

dívida.Entrementes, com amparo no art. 539 e ss do Código de Processo 

Civil e, mediante prévio depósito judicial na forma comandada acima, 

DEFIRO parcialmente a liminar pretendida, determinando que a requerida 

abstenha-se consolidar a propriedade do imóvel, sob pena de multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais).Efetuado o depósito, expeça-se o necessário ao 

cumprimento da presente decisão e cite-se o requerido, na forma 

postulada na peça vestibular, para levantar a importância consignada, ou 

para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.Observe o autor o 

prazo de 05 (cinco) dias para efetivar o depósito (art. 542, inc. I, do CPC 

).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 15 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59170 Nr: 51-86.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRR, SÔNIA APARECIDA DA HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE 

nos termos do art. 487, I, CPC a presente ação para CONDENAR o 

requerido a CONCEDER o benefício de prestação continuada (LOAS) a 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo. Tendo em vista a juntada 

do requerimento administrativo realizado pela parte requerente (fl. 18), 

CONCEDO o benefício de prestação continuada (LOAS), desde a data da 

do requerimento administrativo, ou seja, 15.10.2014 (pág. 20), DEVENDO 

SER OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUIENAL.DETERMINO que o 

benefício de prestação continuada deva ser revisto a cada dois anos, 

para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem nos 

termos do art. 21, Lei 8.742/93.Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) 

para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir 

de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) 

nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados 

à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido nos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 

n.º111/STJ).Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59746 Nr: 221-58.2015.811.0039

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOSNIR DE OLIVEIRA BARBOSA CRIADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ JOSÉ BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CEZAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:MT 11270, PAMELA CRISTINA CRIADO - OAB:15325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CEZAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:MT 11270

 Vistos.

Considerando que a perita nomeada nos autos declinou de tal nomeação, 

consoante ref. 143 e, conforme banco de dados dos peritos cadastrados 

no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nomeio como perito, 

independentemente de termo de compromisso, (art. 466, CPC) o Dr. Helio 

Borba Moratelli, médico neurologista (endereço à Rua Bela Vista, nº 347, 

Poção, Cuiabá-MT; Telefone n.º (65) 99982-4306 e (65) 98144-3517; 

e-mail braindoctor@hotmail.com.br), para responder os quesitos 

apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 

30 (trinta) dias.

 Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos.

Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem 

como intimar o expert desta nomeação.

Após, cientifique-se pessoalmente o periciando e ao seu responsável 

legal acerca da data designada nos termos do art. 501, § 4º, CNGC/MT.
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Para o expert nomeado, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela 

Corregedoria-Geral da Justiça fixo honorários periciais no valor R$ 740,00 

(setecentos e quarenta reais), haja vista a complexidade do exame e ao 

local de sua realização a qual será custeada pelo Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Código de Processo Civil.

Acaso o perito nomeado decline de tal nomeação, considerando que não 

há outro perito-médico neurologista cadastrado no TJMT, nomeio, nos 

termos do presente decisum, o perito indicado pela requerente em ref. 

147.

Por fim, quanto ao pleito de expedição de certidão, verifica-se que já fora 

expedida nos autos, consoante ref. 115 e ref. 125.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66779 Nr: 84-42.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. R. DE LIMA & CIA. LTDA, ADALTO RODRIGUES DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:MT-4.062, 

SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:MR-4.384-B, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:MT-4.062

 Autos nº. 84-42.2016.811.0039.

Código nº. 66779.

 Vistos.

A.R. DE LIMA & CIA LTDA -EPP ajuizou a presente Ação de indenização 

por Danos Morais com Pedido Liminar em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando a exclusão do 

nome da parte autora do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos 

morais.

Entrementes, em referência nº. 81, o autor colacionou aos autos o acordo 

entabulado entre as partes, requerendo, por fim, sua homologação e 

extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (referência nº. 81), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de referência nº. 81 dos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

declaro EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83274 Nr: 4084-51.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRY, RENATA ROSSIGNOLI FLORES, MÁRCIO GABRIEL 

YAKABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, CLEUZA APARECIDA 

PERUCHI DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 4084-51.2017.811.0039

CÓDIGO 83274

 Vistos em recesso forense.

Cite-se a parte requerida no endereço acostado nos autos para 

comparecer na audiência de conciliação que DESIGNO para o dia 22 de 

fevereiro de 2018 às 16h30min.

Caso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte 

requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse 

por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala do juizado 

especial deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.

Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81546 Nr: 3191-60.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA REZENDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Visando oportunizar à parte interessada a produção de prova, bem como 

permitir melhor convicção deste juízo, DEFIRO o pedido Ministerial retro, 

razão pela qual designo audiência de justificação para o dia 16 de maio de 

2018, às 10h30min, consoante dicção do art. 110, §1º da Lei nº 6.015 

/1973.

Intime-se a parte autora com as advertências de praxe, anotando-se no 

mandado que poderá apresentar documentos e suas eventuais 

testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação.

 Todavia, ressalto desde já que a intimação dar-se-á pela via judicial nas 

seguintes hipóteses:

 i) Se for frustrada a notificação realizada pela parte;

 ii) Se for devidamente demonstrada a necessidade ao juiz;

 iii) Figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em 

que o juiz requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em 

que servir;

 iv) A testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública;

 v) A testemunha for uma das autoridades do poder executivo, legislativo 

ou judiciário elencadas no artigo 454 do CPC.

Atente-se a serventia acerca do acima esposado.

Notifiquem-se o Ministério Público, bem como a Defensoria Pública 

mediante remessa eletrônica dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de fevereiro de 2018.
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Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 007/2017-DF

 O EXMO. DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria nº 064/2017-DF que designou a servidora 

Bárbara Sabioni Valadares Tenroller, Analista Judiciária, matrícula 13.252, 

para exercer a função de Gestora Administrativa 3 – FC, a partir da 

publicação desta.

 Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

 Remetendo-se, cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

 Sapezal/MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Conrado Machado Simão

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 007/2017-DF

 O EXMO. DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria nº 064/2017-DF que designou a servidora 

Bárbara Sabioni Valadares Tenroller, Analista Judiciária, matrícula 13.252, 

para exercer a função de Gestora Administrativa 3 – FC, a partir da 

publicação desta.

 Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

 Remetendo-se, cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

 Sapezal/MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Conrado Machado Simão

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 008/2018-DF

O EXMO. DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

CONSIDERANDO a edição do Provimento nº 15/2017-CM, que dispõe sobre 

a implantação da Central de Arrecadação e Arquivamento nas Comarcas 

do Estado de Mato Grosso, que altera o Provimento nº 19/2016-CM;

CONSIDERANDO as Portarias nº 073/2017-DF e 075/2017-DF, que 

implantou a Central de Arrecadação e Arquivamento nesta Comarca de 

Sapezal, vinculada à Central de Distribuição, conforme previsão no artigo 

2º do Provimento 12/2017-CGJ;

 RESOLVE:

Art. 1º Alterar o artigo 1º, da Portaria nº 075/2017-DF, de 23.11.17, que 

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Designar o Servidor Remilson Fabio de Moraes, Gestor Geral de 1ª 

Entrância, matrícula 11.140, responsável pela Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca de Sapezal".

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Remetendo-se à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Sapezal/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 009/2018-DF

O EXMO. DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

CONSIDERANDO as Portarias nº 069/2017-DF e 074/2017-DF, que instituiu 

a Central de Mandados nesta Comarca;

CONSIDERANDO as Portarias nº 073/2017-DF, 075/2017-DF e 

008/2018-DF, que implantou a Central de Arrecadação e Arquivamento 

nesta Comarca de Sapezal, vinculada à Central de Distribuição, conforme 

previsão no artigo 2º do Provimento 12/2017-CGJ;

 CONSIDERANDO que o Servidor Remilson Fabio de Moraes, Gestor Geral 

de 1ª Entrância, matrícula 11.140, é responsável pela Central de 

Mandados, bem como pela Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca de Sapezal;

CONSIDERANDO o acúmulo de função na Central de Administração desta 

Comarca;

RESOLVE:

Art. 1º Lotar a Servidora Bárbara Sabioni Valadares Tenroller, Analista 

Judiciária, matrícula 13.252, na Central de Administração desta Comarca.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Remetendo-se à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso e 

ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado.

Sapezal/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39101 Nr: 1395-58.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR TEJADA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:16917/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937 PR, FLAVIANO BELINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102-B/PR

 Para INTIMAR as partes através de seus procuradores da Requerente a 

quitar as Custas Judiciais e Taxa Judiciária no valor de R$ 115,14 (Taxa 

Judiciária) e R$ 282,63 (custas Judiciais)bem como a parte Requerida para 

quitar as custas remanescentes no valor de 94,21 - tudo no prazo de 05 

dias sob pena de envio para protesto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103503 Nr: 3413-08.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCICLEY ROBERTO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Para INTIMAR parte Requerente destes autos, para o prazo legal, cumprir 

em caráter de urgência a r. Decisão proferida em Agravo de Instrumento 

como a seguir transcrito: "Posto isso, ante a ausência dos requisitos 

necessários para a concessão da medida liminar Pleiteada pela agravada, 

DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, com a consequente devolução do 

bem apreendido, devendo o agravante ficar corno fiel depositário ate o 

julgamento do presente recurso."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104304 Nr: 3784-69.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE DA SILVA SANTOS, KAROLLINY 

SOUZA RAMOS DA SILVA, VANESSA CARVALHO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Vistos etc.

Não foram arguidas preliminares pela defesa das acusadas, bem como 

não há razão para afastar o recebimento da denúncia que merece ser 
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analisada em momento oportuno. Ainda, não se vislumbra a hipótese do 

art. 55, §5º, da Lei nº 11.343/06, razão por que RECEBO a denúncia 

oferecida contra FRANCIELE DA SILVA SANTOS, KAROLLINY SOUZA 

RAMOS DA SILVA e VANESSA CARVALHO DA CRUZ, nos termos do art. 

366 do CPP.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 07.03.2018, às 

16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de 

acusação e defesa e se procederá ao interrogatório da acusada.

Sirva a presente como Carta Precatória para oitiva das testemunhas que 

porventura residam em outras Comarcas, observando que deverão ser 

intimadas as testemunhas arroladas pela defesa.

Depreque-se a citação e intimação das acusadas para comparecimento à 

audiência ora designada, bem como para que se proceda a seus 

interrogatórios na comarca em que se encontram custodiadas.

INTIMEM-SE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-84.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 12/03/2018 14:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-69.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA VICENTE BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 12/03/2018 14:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-88.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca do r. 

despacho de ID 11679874, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-39.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

OTACIL VICENTE GODOZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 13/03/2018 16:40 na Sala do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL/MT.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000136-64.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EUFLASIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da 

Audiência de Conciliação designada para 21/03/2018 13:00 na Sala do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-92.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRICA UNIAO - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO EDUARDO CHIERON (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

Audiência de Conciliação designada para 21/023/2018 13:20 na Sala do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-12.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEI NOVELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA BATISTA OAB - MT18317/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

Audiência de Conciliação designada para 21/03/2018 14:00 na Sala do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-24.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

QUEZIA BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEY VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

Audiência de Conciliação designada para 19/03/2018 13:00 na Sala do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL/MT.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000022-91.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR OAB - MS18844 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE FHILIPPI ROGERIO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

Audiência de Conciliação designada para 19/03/2018 13:40 na Sala do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-38.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

Audiência de Conciliação designada para 26/03/2018 14:40 na Sala do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-90.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE CRISTINI ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO)

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

Audiência de Conciliação designada para 26/03/2018 16:00 na Sala do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL/MT.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20227 Nr: 517-17.2012.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tapaiúna Agropecuária Comercial LTDA, Lúcio Alves de 

Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Élio Sperafico, Matilde Terezinha Sperafico, 

Levino José Sperafico, Iraci Josefina Sperafico, Itacir Antônio Sperafico, 

Rosana Maria Sperafico, Sonia Maria Sperafico, Amália Tarsila Sperafico, 

Dilso Sperafico, Dilceu João Sperafico, Darci Locatelli, Francisco Trajano 

de Barros, Neuza Aparecida Rayagnani Locatelli, Edson Vieira Ribeiro, 

João Batista Clementino, João Cardoso dos Santos, Aloízio Costa Pires 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:MT/11324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para quitação da guia de fls. 199-verso, referente a 

distribuição da CARTA PRECATÓRIA expedida para a Comarca de 

Toledo-PR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23003 Nr: 875-11.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Angelo Pasinato, Teresinha Inês Zaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harold Borchardt, Inês Terezinha Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - OAB:12668, 

Daniel Batista de Aguiar - OAB:3537/MT, Fernando Ulysses Pagliari 

- OAB:3047/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - 

OAB:17554/O, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:63477, Sandra Satomi 

Okuno de Aguiar - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para pagar as guias de distribuição da CARTA PRECATÓRIA a 

ser expedida para as Comarcas de Sinop-MT e Juara-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6641 Nr: 1657-33.2005.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Pfeifer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Raffael Silva Lima - 

OAB:AP - 3.110

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do réu, na 

pessoa do advogado de defesa, para comparecer à audiência designada 

pelo Juízo Deprecado da terceira Vara Criminal da Comarca de 

Rondonópolis-MT, para oitiva da testemunha, ABIDIAS RODRIGUES 

PEREIRA que se realizará no dia 27/02/2018, às 17h00min, no endereço: 

Rua Rio Branco nº 2299, Bairro Guanabara, Rondonópolis- MT, conforme 

decisão de fls. 24.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8461 Nr: 105-28.2008.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardino Leonardo de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS ESPINOLA 

- OAB:74334

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte ré, para apresentar as razões ao recurso em sentido estrito 

interposto pelo acusado, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9990 Nr: 794-38.2009.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuracy O. Mendes - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT/14258-A

 Ante o exposto, com espeque no art. 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO de SENTENÇA de fls. 

345/349, oposta por BANCO DO BRASIL em desfavor da execução que 

lhe move NEURACY O. MENDES –ME.4.Disposições FinaisVisando o 

efetivo cumprimento da obrigação de fazer fixada nestes autos, 

EXPEÇA-SE OFÍCIO ao DETRAN/DF, requisitando a transferência da 

propriedade do veículo descrito no extrato de fls. 22, para o BANCO DO 

BRASIL S/A, atentando-se ao endereço de sua sede, que se localiza no 

Distrito Federal/DF, consoante se verifica às fls. 79. Faça constar, nos 

anexos do ofício, cópia do extrato de fls. 22, e de fls. 199, bem como, 

cópia dos documentos juntados às fls. 350/358, visando fornecer todos 

os dados do veículo e do seu atual proprietário.Sem prejuízo, PROCEDO 

com a busca dos valores inerentes a dívida ativa de fls. 365/368, IPVA do 

ano de 2018, descrito às fls. 369, Licenciamento e DPVAT dos anos de 

2013 a 2018, conforme extrato de fls. 370, totalizando R$8.784,95 (oito mil 

setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).JUNTE-SE 

aos autos cópia da operação realizada via BACENJUD e, sendo positiva, 

INTIME-SE a parte executada para, querendo, se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Ultrapassado o prazo que assiste 

à executada, certifique-se e tornem os autos conclusos para deliberação 

em relação ao levantamento dos valores.Quanto à execução das 

astreintes, permaneçam os autos aguardando o transito em julgado da 

presente sentença, bem como, o cumprimento da obrigação de fazer, 

visando aferir o valor final do crédito exequendo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23003 Nr: 875-11.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Angelo Pasinato, Teresinha Inês Zaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harold Borchardt, Inês Terezinha Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - OAB:12668, 
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Daniel Batista de Aguiar - OAB:3537/MT, Fernando Ulysses Pagliari 

- OAB:3047/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - 

OAB:17554/O, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:63477, Sandra Satomi 

Okuno de Aguiar - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de INTIMAÇÃO. Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", (CINCO VEZES) para emitir a guia no valor 

de R$ 75,00.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 002/2018/DF - RESOLVE, tornar pública as inscrições 

deferidas, a data, local e horário para realização da prova para o 

Processo Seletivo para contração de estagiários de nível Superior para 

Tapurah, mediante as condições estabelecidas no Edital 01/2017/DF, de 13 

de dezembro de 2017, e procedimentos regidos pelo Edital n. 

14/2012/GSCP, de 16.05.2012, disponibilizado no DJE no dia 17 de maio de 

2012, Edição n. 8.813.

* O Edital n° 002/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20205 Nr: 1233-75.2007.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Vanderlei Dias, Ana D'Arc de Oliveira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jordino Arruda André, Luzia Pazinato André

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

3.562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SIMÃO - 

O A B : 1 0 0 6 6 - B ,  T h a m i r e s  H o h e n b e r g e r  M a f i s s o n i  - 

OAB:OAB/MT-18.783

 Impulsiono os autos para promover a intimação das partes, por seus 

procuradores, quanto a designação de perícia a ser realizada em data de 

26.03.2018 as 13horas, com abertura dos trabalhos na sede do Fórum 

desta Comarca, podendo as partes comparecer acompanhada de seus 

assistentes técnicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61742 Nr: 269-96.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA JESUS FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 269-96.2018.811.0108 (Código nº: 61742)

REQUERENTE: Regina Jesus Ferreira dos Santos

REQUERIDO: Município de Tapurah e Estado de Mato Grosso

 OBRIGAÇÃO DE FAZER

VISTOS.

Trata-se de ação de obrigação de fazer alvitrado pela Defensoria Pública 

Estadual em favor de Regina Jesus Ferreira dos Santos, cuja finalidade é 

lhe assegurar acesso aos medicamentos TRAMADOL 40MG, 

PARACETAMAL 500MG, MELOXICAM 10MG e FAMOTIDINA 40MG, da rede 

de saúde pública, que necessita para se tratar de reumatismo e não 

possui condições para arcar com a compra de tais medicamentos sem se 

privar dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e da família.

Antes de analisar o mérito da presente demanda, colha-se o parecer do 

NAT, com urgência, solicitando as respectivas informações, para que 

esclareça se os medicamentos requeridos estão previstos na listagem da 

ANVISA e, estando, onde estão alocados, ou seja, em que âmbito de 

competência estão alinhados os fármacos (RENAME, REMUME ou de 

alta/média complexidade), porque ao que se dessume dos documentos 

carreados à inicial, essa é a celeuma entre as secretarias do Estado e do 

Município.

Caso algum dos medicamentos requeridos não se enquadrem em tais 

situações, deverá o órgão técnico informar se existem outros, de 

princípios ativos iguais ou de mesmos efeitos, que poderiam ser usados 

no tratamento do requerente, porquanto o que se tutela é a saúde e o 

Estado não está obrigado a fornecer medicamento de marca comercial 

específica, podendo substitui-lo por genérico de mesmo princípio ativo.

 Transcorrido o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem manifestação, 

certifique-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 15 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 10288 Nr: 227-72.2003.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES ALBAN BERTONCELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSÉ CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B

 Impulsiono os autos para a intimação da parte requerida, por seu 

procurador, quanto aos honorários propostos pelo Sr. Perito Nomeado, 

DANIEL VILMAR BESS, no valor de R$ 25.940,00 (vinte e cinco mil e 

novecentos e quarenta reais), para efetuar e comprovar nos autos o 

depósito no prazo de 05 dias, através de guia para depósito em conta 

única, a ser emitida no site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, no link depósitos judiciais na opção emissão de guia pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52050 Nr: 578-88.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODIRAN DA CONCEIÇÃO FLORIANO, JOSE 

JARDIEL DA SILVA LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias, manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, visto que decorreu o prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58657 Nr: 1511-27.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conivel Materiais de

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 7142-B
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41032 Nr: 1574-28.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER LINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 1574-28.2012.811.0108 (Código nº 41032)

EXEQUENTE: Paraná Materiais de Construção Ltda.

EXECUTADO: Cleber Lino dos Santos

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Considerando que as diligências realizadas para localizar o requerido 

restaram infrutíferas, defiro o pedido para requisição de informações 

sobre seu endereço atualizado por meio dos sistemas SIEL e INFOSEG 

(contempla o banco de dados do DETRAN e da Receita Federal).

 Restando infrutíferas as diligências, defiro desde já, a expedição de ofício 

às empresas VIVO, TIM, CLARO e AGUAS DE TAPURAH e ENERGISA.

Com as respostas dos ofícios manifeste-se a parte autora no prazo de 5 

dias.

Providências necessárias.

Tapurah (MT), 16 de fevereiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50421 Nr: 1777-82.2015.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 1777-82.2015.811.0108 (Código nº 50421)

EXEQUENTE: Daniel de lima Araujo

 EXECUTADO: Alcidêmia Strapassao

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Considerando que as diligências realizadas para localizar o requerido 

restaram infrutíferas, defiro o pedido para requisição de informações 

sobre seu endereço atualizado por meio dos sistemas SIEL e INFOSEG 

(contempla o banco de dados do DETRAN e da Receita Federal).

 Restando infrutíferas as diligências, defiro desde já, a expedição de ofício 

às empresas VIVO, TIM, CLARO e AGUAS DE TAPURAH e ENERGISA.

Com as respostas dos ofícios manifeste-se a parte autora no prazo de 5 

dias.

Providências necessárias.

Tapurah (MT), 16 de fevereiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44795 Nr: 846-16.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA MACHADO DOS SANTOS CALVO, 

Ana Higina dos Santos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 846-16.2014.811.0108 (Código nº 44795)

EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Centro Norte do MT

EXECUTADO: Valéria Machado dos Santos Calvo e outra

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Tapurah (MT), 16 de fevereiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51671 Nr: 388-28.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DE A QUEIROZ - ME, Valdeci de 

Almeida Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 388-28.2016.811.0108 (Código nº: 51671)

CREDOR: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro 

Verde de Mato Grosso – Sicred Ouro Verde MT

 DEVEDOR: Valdeci de Almeida Queiroz ME e outro

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Ante a informação de que o devedor não satisfez integralmente o acordo 

firmado entre as partes, intime-o para cumprir voluntariamente a sentença 

no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 16 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51028 Nr: 82-59.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDE MARIA SUCKEL GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 82-59.2016.811.0108 (Código nº 51028)

EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso – Sicred Ouro Verde MT

EXECUTADO: Ede Maria Suckel Gois

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Tapurah (MT), 16 de fevereiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43985 Nr: 233-93.2014.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERCIRIO PEREIRA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 233-93.2014.811.0108 (Código nº 43985)

EXEQUENTE: Jorge Luis Denicolo

EXECUTADO: Nercirio Pereira Sampaio

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Considerando que as diligências realizadas para localizar o requerido 

restaram infrutíferas, defiro o pedido para requisição de informações 

sobre seu endereço atualizado por meio dos sistemas SIEL e INFOSEG 

(contempla o banco de dados do DETRAN e da Receita Federal).

 Restando infrutíferas as diligências, defiro desde já, a expedição de ofício 

às empresas VIVO, TIM, CLARO e AGUAS DE TAPURAH.

Com as respostas dos ofícios manifeste-se a parte autora no prazo de 5 

dias.

Providências necessárias.

Tapurah (MT), 16 de fevereiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 16094 Nr: 793-50.2005.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderlei Fleck Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 793-50.2005.811.0108 (Código nº 16094)

EXEQUENTE: Bunge Fertilizantes S/A

EXECUTADO: Anderlei Fleck Machado

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Registre-se nos autos a procuração de fls. 106, a fim de que as 

publicações sejam veiculadas na forma requerida pelo procurador do 

exequente às fls. 105-verso.

Havendo renitência dos devedores em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Tapurah (MT), 16 de fevereiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51500 Nr: 301-72.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanir Graciola Arens, Ivanor Arens, Tapurah 

Comércio e Assessoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joao Joaquim Martinelli - 

OAB:PR0025430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 301-72.2016.811.0108 (Código nº 51500)

EXEQUENTE: Agrocete Indústria de Fertilizantes Ltda.

EXECUTADO: Ivanor Arens e outros

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Havendo renitência dos devedores em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Com relação ao executado Ivanor Arens, considerando o teor da certidão 

de fls. 30, informando que não foi possível realizar sua citação porque ele 

estaria fora do Brasil, a teor do que prescreve o artigo 830, §1º, do CPC, 

determino o arresto dos seus bens pelo sistema BACEJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Tapurah (MT), 16 de fevereiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 49344 Nr: 1217-43.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAURI DA ROSA, VALMIR TURCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1217-43.2015.811.0108 (Código nº: 49344)EXEQUENTE: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 

Mato Grosso – Sicred Ouro Verde MTEXECUTADO: Jauri da Rosa e 

outroEXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALVISTOS.[...]De proêmio, é de 

se recordar que a utilização da ferramenta virtual pelo Poder Judiciário foi 

regulada e disponibilizada a partir de regramento editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, e que permite o acesso às informações patrimoniais 

lançadas pelos contribuintes nas Declarações de Renda prestadas à 

Receita Federal do Brasil.Dito isso, é evidente que se está diante de 

medida de grande valia, mas que dever ser manejada com temperamentos, 

uma vez que se adentra à intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e 
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não processual.E antes que se perquira onde estaria a distinção entre a 

pesquisa feita via BACENJUD e esta outra, há que se ponderar que o 

deferimento da penhora de ativos financeiros, via sistema virtual de 

consulta, não demanda o esgotamento das tentativas de obter a 

localização de bens pela via extrajudicial por parte do credor, porque 

dinheiro está na ordem primeira de preferencia de excussão, ex vi do que 

preconiza o art. 835 do CPC.Sendo assim, não localizados valores 

pecuniários à garantia da execução, retorna ao credor a disponibilidade e 

a responsabilidade pela localização de bens expropriáveis do 

devedor.Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que 

várias diligências já foram promovidas no intuito de encontrar bens de 

propriedade da executada, sempre infrutíferas, parece-me que se acham 

satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas de 

bens por meio do sistema de consulta de dados denominado INFOJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado.Realizada a pesquisa, dê-se 

vistas ao exequente.Publique-se no DJe.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Tapurah/MT, 16 de fevereiro de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41381 Nr: 175-27.2013.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antonio da Silva 

Bonifacio - OAB:BA0006610

 Processo n°: 175-27.2013.811.0009 (Código nº: 41381)

REQUERENTE: Panamericano S/A

REQUERIDO: Sebastião Flores

BUSCA E APREENSÃO

VISTOS.

Consoante petição de fls. 55, a parte autora se manifestou expressamente 

desistindo da ação, antes de formada a angularidade da relação jurídica 

processual.

Havendo desistência expressa da parte autora a extinção do processo 

sem julgamento do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se 

os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 16 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43024 Nr: 1993-14.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reical Industria e Comercio de Calcario Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Toledo Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O, Jatabairu Francisco Nunes - OAB:OAB/MT 4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 PROCESSO Nº: 1993-14.2013.811.0108 (Código nº 43024)

EXEQUENTE: Reical Industria e Comércio de Calcario Ltda.

EXECUTADO: Mineração Toledo Ltda. ME

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Ainda, diligencie-se através do sistema RENAJUD, na tentativa de localizar 

veículos em nome da executada e que não possuam restrições de 

qualquer natureza.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Tapurah (MT), 16 de fevereiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 9202 Nr: 68-32.2003.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MENDES DA SILVA, VALDECY 

PRADA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 5.238, OSMAR SCHINEIDER - OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Soleica Fatima de Goes 

Fermino de Lima - OAB:OAB/MT 4049, ZILAUDO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427 mt

 Processo n°: 68-32.2003.811.0108 (Código nº: 9202)CREDOR: Bunge 

AlimentosDEVEDOR: Eduardo Mendes da Silva e outroCUMPRIMENTO DE 

SENTENÇAVISTOS.[...]De proêmio, é de se recordar que a utilização da 

ferramenta virtual pelo Poder Judiciário foi regulada e disponibilizada a 

partir de regramento editado pelo Conselho Nacional de Justiça, e que 

permite o acesso às informações patrimoniais lançadas pelos 

contribuintes nas Declarações de Renda prestadas à Receita Federal do 

Brasil e a existência de veículos cadastrados no Detran.Dito isso, é 

evidente que se está diante de medida de grande valia mas que dever ser 

manejada com temperamentos, uma vez que se adentra à intimidade de 

dados cuja finalidade é fiscal e não processual.E antes que se perquira 

onde estaria a distinção entre a pesquisa feita via BACENJUD e esta outra, 

há que se ponderar que o deferimento da penhora de ativos financeiros, 

via sistema virtual de consulta, não demanda o esgotamento das tentativas 

de obter a localização de bens pela via extrajudicial por parte do credor, 

porque dinheiro está na ordem primeira de preferencia de excussão, ex vi 

do que preconiza o art. 835 do CPC.Sendo assim, não localizados valores 

pecuniários à garantia da execução, retorna ao credor a disponibilidade e 

a responsabilidade pela localização de bens expropriáveis do 

devedor.Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que 

várias diligências já foram promovidas no intuito de encontrar bens de 

propriedade dos executados, sempre infrutíferas, parece-me que se 

acham satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas 

de bens por meio do sistema de consulta de dados denominado RENAJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado.Realizada a pesquisa nos 

sistemas, junte-se aos autos e dê-se vistas ao exequente.Ainda, intime-se 

o exequente para apresentar o cálculo atualizado do débito, no prazo de 

05 dias.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Tapurah/MT, 16 de fevereiro de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43658 Nr: 2593-35.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO AUGUSTO TREVISOL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Stachiw

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 Processo n°: 2593.35.2013.811.0108 (Código nº: 43658)EXEQUENTE: 
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Ronaldo Augusto Trevisol RibeiroEXECUTADO: Pedro StachiwEXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIALVISTOS.[...]Dito isso, é evidente que se está 

diante de medida de grande valia, mas que dever ser manejada com 

temperamentos, uma vez que se adentra à intimidade de dados cuja 

finalidade é fiscal e não processual.E antes que se perquira onde estaria a 

distinção entre a pesquisa feita via BACENJUD e esta outra, há que se 

ponderar que o deferimento da penhora de ativos financeiros, via sistema 

virtual de consulta, não demanda o esgotamento das tentativas de obter a 

localização de bens pela via extrajudicial por parte do credor, porque 

dinheiro está na ordem primeira de preferencia de excussão, ex vi do que 

preconiza o art. 835 do CPC.Sendo assim, não localizados valores 

pecuniários à garantia da execução, retorna ao credor a disponibilidade e 

a responsabilidade pela localização de bens expropriáveis do 

devedor.Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que 

várias diligências já foram promovidas no intuito de encontrar bens de 

propriedade da executada, sempre infrutíferas, parece-me que se acham 

satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas de 

bens por meio do sistema de consulta de dados denominado INFOJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado.Ainda, diligencie-se através do 

sistema RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome do 

executado e que não possuam restrições de qualquer natureza.Realizada 

a pesquisa nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, dê-se vistas ao 

exequente.Indefiro o pedido de expedição de ofício ao cartório de registro 

de imóveis, portanto se trata de diligência que pode ser cumprida pela 

própria parte.Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Tapurah/MT, 16 de fevereiro de 2018.FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45924 Nr: 1722-68.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KNORST E KNORST LTDA ME, Milton Jose 

Knorst, ARMIDO FRITOLDO RADETZKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:MT0019077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Processo n°: 1722-68.2014.811.0108 (Código nº: 45924)[...]De proêmio, é 

de se recordar que a utilização da ferramenta virtual pelo Poder Judiciário 

foi regulada e disponibilizada a partir de regramento editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, e que permite o acesso às informações patrimoniais 

lançadas pelos contribuintes nas Declarações de Renda prestadas à 

Receita Federal do Brasil.Dito isso, é evidente que se está diante de 

medida de grande valia, mas que dever ser manejada com temperamentos, 

uma vez que se adentra à intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e 

não processual.E antes que se perquira onde estaria a distinção entre a 

pesquisa feita via BACENJUD e esta outra, há que se ponderar que o 

deferimento da penhora de ativos financeiros, via sistema virtual de 

consulta, não demanda o esgotamento das tentativas de obter a 

localização de bens pela via extrajudicial por parte do credor, porque 

dinheiro está na ordem primeira de preferencia de excussão, ex vi do que 

preconiza o art. 835 do CPC.Sendo assim, não localizados valores 

pecuniários à garantia da execução, retorna ao credor a disponibilidade e 

a responsabilidade pela localização de bens expropriáveis do 

devedor.Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que 

várias diligências já foram promovidas no intuito de encontrar bens de 

propriedade da executada, sempre infrutíferas, parece-me que se acham 

satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas de 

bens por meio do sistema de consulta de dados denominado INFOJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado.Ainda, diligencie-se através do 

sistema RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome do 

executado e que não possuam restrições de qualquer natureza.Realizada 

a pesquisa nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, dê-se vistas ao 

exequente.Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Tapurah/MT, 16 de fevereiro de 2018.FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41720 Nr: 596-17.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA TALIN, DANIEL PAES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Processo n°: 596-17.2013.811.0108 (Código nº: 41720)EXEQUENTE: 

Cooperativa de Crédito Rural de Lucas do Rio VerdeEXECUTADO: Jussara 

Talin e outroEXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALVISTOS.[...]Dito isso, é 

evidente que se está diante de medida de grande valia, mas que dever ser 

manejada com temperamentos, uma vez que se adentra à intimidade de 

dados cuja finalidade é fiscal e não processual.E antes que se perquira 

onde estaria a distinção entre a pesquisa feita via BACENJUD e esta outra, 

há que se ponderar que o deferimento da penhora de ativos financeiros, 

via sistema virtual de consulta, não demanda o esgotamento das tentativas 

de obter a localização de bens pela via extrajudicial por parte do credor, 

porque dinheiro está na ordem primeira de preferencia de excussão, ex vi 

do que preconiza o art. 835 do CPC.Sendo assim, não localizados valores 

pecuniários à garantia da execução, retorna ao credor a disponibilidade e 

a responsabilidade pela localização de bens expropriáveis do 

devedor.Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que 

várias diligências já foram promovidas no intuito de encontrar bens de 

propriedade da executada, sempre infrutíferas, parece-me que se acham 

satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas de 

bens por meio do sistema de consulta de dados denominado INFOJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado.Realizada a pesquisa, dê-se 

vistas ao exequente.Publique-se no DJe.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Tapurah/MT, 16 de fevereiro de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22681 Nr: 544-60.2009.811.0108

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO RODRIGO BREITENBACH, SILVIA 

INES BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE NERI DANTE - 

OAB:156783/SP, KAREN DA SILVA REGES - OAB:185.010 - SP, 

WALDEMAR DECCACHE - OAB:OAB/SP 140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 544-60.2009.811.0108 (Código nº: 22681)EXEQUENTE: DF 

Deutsche Forfait AGEXECUTADO: Silvia Ines Breitanbach e 

outroEXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALVISTOS.Inexistindo qualquer 

insurgência da parte executada em relação aos valores bloqueados às fls. 

353, expeça-se alvará na forma requerida às fls. 358-v.Após, frustrada a 

tentativa de localização de ativos financeiros em nome dos executados 

passiveis de constrição judicial, defiro, desde já, o pedido formulado pelo 

exequente para realização de pesquisa eletrônica, por parte do juízo, a fim 

de localizar bens móveis/imóveis em nome dos devedores que possam 

estar registrados no sistema de consulta de dados denominado INFOJUD.

[...]Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que 

várias diligências já foram promovidas no intuito de encontrar bens de 

propriedade da executada, sempre infrutíferas, parece-me que se acham 

satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas de 

bens por meio do sistema de consulta de dados denominado INFOJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado.Realizada a pesquisa, dê-se 

vistas ao exequente.Publique-se no DJe.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Tapurah/MT, 16 de fevereiro de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50825 Nr: 1967-45.2015.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: SG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 1967-45.2015.811.0108 (Código nº 50825)

EXEQUENTE: Sirlene Gomes

EXECUTADO: Wedson Oliveira Gomes

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Considerando que as diligências realizadas para localizar o requerido 

restaram infrutíferas, defiro o pedido para requisição de informações 

sobre seu endereço atualizado por meio dos sistemas SIEL e INFOSEG 

(contempla o banco de dados do DETRAN e da Receita Federal).

 Restando infrutíferas as diligências, defiro desde já, a expedição de ofício 

às empresas VIVO, TIM, CLARO e AGUAS DE TAPURAH e ENERGISA.

Com as respostas dos ofícios manifeste-se a parte autora no prazo de 5 

dias.

Providências necessárias.

Tapurah (MT), 16 de fevereiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22319 Nr: 179-06.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDLM, MCMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Adelmo Chimati 

Peruchi - OAB:14.519

 Processo n°: 179-06.2009.811.0108 (Código nº: 22319)

CREDOR: Glenda de Lima Moraes

DEVEDOR: Osvaldo de Lima Santos

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, bem como pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes ao executado e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Considerando que o último cálculo do débito foi apresentado em junho de 

2016, intime-se o credor para apresentar o cálculo atualizado do valor do 

débito, no prazo de 05 dias. Após, tornem os autos conclusos para 

cumprimento da medida.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Tapurah/MT, 16 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58737 Nr: 1559-83.2017.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL MEDEIROS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilkner Guilherme de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 1559-83.2017.811.0108 (Código nº 58737)

REQUERENTE: Izabel Medeiros Moreira

REQUERIDO: Cleber Lino dos Santos

ALIMENTOS

VISTOS.

Considerando que as diligências realizadas para localizar o requerido 

restaram infrutíferas, defiro o pedido para requisição de informações 

sobre seu endereço atualizado por meio dos sistemas SIEL e INFOSEG 

(contempla o banco de dados do DETRAN e da Receita Federal).

 Restando infrutíferas as diligências, defiro desde já, a expedição de ofício 

às empresas VIVO, TIM, CLARO e AGUAS DE TAPURAH e ENERGISA.

Com as respostas dos ofícios manifeste-se a parte autora no prazo de 5 

dias.

Providências necessárias.

Tapurah (MT), 16 de fevereiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51592 Nr: 344-09.2016.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRSDA, ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 344-09.2016.811.0108 (Código nº 51592)

EXEQUENTE: Adriana Rosa da Silva

EXECUTADO: Paulo Henrique Silva de Andrade

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Considerando que as diligências realizadas para localizar o requerido 

restaram infrutíferas, defiro o pedido para requisição de informações 

sobre seu endereço atualizado por meio dos sistemas SIEL e BACENJUD.

 Restando infrutíferas as diligências, defiro desde já, a expedição de ofício 

às empresas VIVO, TIM, CLARO e AGUAS DE TAPURAH.

Com as respostas dos ofícios manifeste-se a parte autora no prazo de 5 

dias.

Providências necessárias.

Tapurah (MT), 16 de fevereiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56955 Nr: 603-67.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLTLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 603-67.2017.811.0009 (Código nº: 56955)

REQUERENTE: Itaú Unibanco S/A

REQUERIDO: Vo Lino Transportes Ltda. Me

BUSCA E APREENSÃO

VISTOS.

Conforme sentença prolatada às fls. 26, a presente ação foi extinta pelo 

indeferimento da petição inicial, razão porque indefiro o pedido formulado 

pelo autor às fls. 27, para extinção do feito por desistência.

Nada mais sendo requerido no prazo de 05 dias, recolhidas eventuais 

custas remenescentes, arquivem-se os presentes autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

Às providências.

Tapurah/MT, 16 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23957 Nr: 224-73.2010.811.0108
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 224-73.2010.811.0108 (Código nº 23957)

REQUERENTE: Banco GMAC S/A

REQUERIDO: Ivalino dos Santos

REINTEGRAÇÃO DE POSSE

VISTOS.

Considerando que as diligências realizadas para localizar o requerido 

restaram infrutíferas, defiro o pedido para requisição de informações 

sobre seu endereço atualizado por meio dos sistemas BACENJUD, SIEL e 

INFOSEG (contempla o banco de dados do DETRAN e da Receita Federal).

 Restando infrutíferas as diligências, defiro desde já, a expedição de ofício 

às empresas VIVO, TIM, CLARO e AGUAS DE TAPURAH e ENERGISA.

Com as respostas dos ofícios manifeste-se a parte autora no prazo de 5 

dias.

Providências necessárias.

Tapurah (MT), 16 de fevereiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54133 Nr: 1705-61.2016.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1705-61.2016.811.0009 (Código nº: 54133)

REQUERENTE: Banco Itaú Veículos S/A

REQUERIDO: Aloizio Manoel da Silva

BUSCA E APREENSÃO

VISTOS.

Consoante petição de fls. 24, a parte autora se manifestou expressamente 

desistindo da ação, antes de formada a angularidade da relação jurídica 

processual.

Havendo desistência expressa da parte autora a extinção do processo 

sem julgamento do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se 

os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 16 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51808 Nr: 447-16.2016.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 447-16.2016.811.0108 (Código nº 51808)

EXEQUENTE: Catarina Duarte Vieira

 EXECUTADO: Aloisio Vieira

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Considerando que as diligências realizadas para localizar o requerido 

restaram infrutíferas, defiro o pedido para requisição de informações 

sobre seu endereço atualizado por meio dos sistemas SIEL e INFOSEG 

(contempla o banco de dados do DETRAN e da Receita Federal).

 Restando infrutíferas as diligências, defiro desde já, a expedição de ofício 

às empresas VIVO, TIM, CLARO e AGUAS DE TAPURAH e ENERGISA.

Com as respostas dos ofícios manifeste-se a parte autora no prazo de 5 

dias.

Providências necessárias.

Tapurah (MT), 16 de fevereiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60197 Nr: 2459-66.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Diego Viecelli - 

OAB:22.370

 Assim sendo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal verbalizada na ação penal movida em face de Ronaldo Welter, para 

condená-lo nas penas do art. 217-A do CP, com a causa de agravo do art. 

61, II, f, do mesmo Codex, na forma tentada e por duas vezes, aplicando a 

continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP.Condenado o réu, passo, 

ato seguinte, a esquadrinhar o quantum da sanção penal a ser aplicado ao 

caso em concreto, firme na ideia de individualização da pena como um 

predicado fundamental do cidadão.DOSIMETRIA DA PENA(...) 2ª FASE: Na 

segunda fase da dosagem da pena em concreto, encontro a causa de 

agravo do art. 61, II, f, do CP, porque não há duvidas de que a violência 

sexual se perfectibilizou pela relação de coabitação entre réu e vítima, 

porque ele, se aproveitando da hospitalidade do pai dela, seu amigo de 

infância, acabou perpetrando o crime ora sob enfoque.Assim, majoro a 

pena em mais 1/6, fixando-a no patamar de 11 anos, 2 meses e 12 dias.3ª 

FASE: Por fim, na fase derradeira de aplicação da pena, encontra-se uma 

causa de redução dela, pela aplicação teleológica da regra de diminuição 

da reprimenda pela tentativa aos casos de estupro de vulnerável em que 

inexiste o contato sexual mais direto, como esposado na 

fundamentação.Nesse sentido, considerando as atitudes tomadas pelo réu 

(tentativa de introduzir o dedo na vagina da infante, colocação de sua mão 

por dentro da roupa dela), o que demonstra que apesar das investidas, 

Ronaldo não chegou a tocar sua genitália, entendo que a redução pode 

ser aplicada em patamar superior ao mínimo mas não deve chegar ao 

máximo, visto a condição da vítima e a diferença de idade, maturidade e 

estrutura emocional entre os envolvidos, razão porque reduzo a pena em 

2/5, encontrando uma reprimenda final de 6 anos, 8 meses e 24 dias de 

reclusão....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50199 Nr: 1683-37.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Entretanto, determino que o autor comprove, no prazo de 10 dias, a 

necessidade/interesse de agir no caso em riste, acostando aos autos 

prova da recusa administrativa de retificar a CTC, como determina a lição 

das Cortes:PRETENSÃO MATERIAL RESISTIDA. CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR.I. Sentença que extinguiu o processo, sem 

resolução do mérito, por não se verificar, nos autos, prova que 

evidenciasse o indeferimento do requerimento administrativo, no qual se 

formulou a concessão do benefício pleiteado, estando descaracterizada, 
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pois, a resistência à pretensão do Apelante, por parte do 

Instituto-Recorrido.II. Antes da instauração da fase litigiosa, é viável ao 

segurado formular diretamente à Administração Pública a pretensão que 

deseja ver satisfeita. Demandante que não perseguiu este desiderato 

administrativamente, não estando configurado, pois, o indeferimento na via 

administrativa, capaz de caracterizar a existência da pretensão 

resistida.III. Não havendo o prévio requerimento administrativo, nem sendo 

atacado o mérito do pedido, posteriormente, pela Administração, perde o 

interesse na busca do Poder Judiciário. Precedentes (TRF5 - 3ª Turma/AC 

200782000019700; TRF5 - 1ª Turma/AC 200881030007143).Intime-se e, 

decorrido o prazo, certifique-se a juntada ou não do documento. Caso 

procedida a juntada, vistas ao INSS; em caso de omissão, volvam 

conclusos para novas deliberações.Tapurah – MT, 16 de fevereiro de 

2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010032-92.2012.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BARREIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.D.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS 

INDUSTRIAIS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH Processo nº 8010032-92.2012.8.11.0108 

Execução Exequente: JOAQUIM BARREIRO DA SILVA Executado: M.D.A. 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS 

LTDA Vistos. Primeiramente, considerando que a empresa devedora 

alterou a razão social e CNPJ, consoante petição inclusa (id 7300637) e 

documentos que a instrui, e, sendo evidente a renitência da executada em 

pagar ou garantir a dívida em discussão, sobrevindo pedido expresso da 

credora para realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a 

ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC/2015, defiro o pedido de 

bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes à parte executada 

e que se encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via 

sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para 

essa espécie de penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa de constrição, 

expeça-se mandado de intimação da devedora. Restando infrutífera a 

penhora, intime-se a parte credora para que requeira o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Tapurah (MT), 28 de novembro de 2017. Fabio 

Petengill Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50938 Nr: 867-32.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLI ONEVIO ZENNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17497

 Certifico e dou fé que passo a RETIFICAR a certidão de fls. 271, publicada 

no DJE nº 10194, no dia 07.02.2018, para que se leia: "Certifico e dou fé, 

que INTIMO a parte REQUERIDA para que no prazo de 10 (dez) dias, 

deposite o valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) para pagamento da perícia, 

nos moldes determinados na decisão de fls. 258. O referido valor deverá 

ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante de 

pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos."

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50214 Nr: 13-62.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Navarro Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499-O

 Vistos, etc.

Vista ao Ministério Público e à Defesa sobre os novos cálculos de pena, 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 23373 Nr: 1393-67.2005.811.0077

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alex de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Recebo o recurso de agravo em execução e determino vista à defesa 

para contrarrazões, no prazo legal.

Após, conclusos para análise do juízo de retratação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27165 Nr: 1175-34.2008.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Geraldes Cruz, Ademir Ribeiro da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que não foram ouvidas as testemunhas 

arroladas pelas partes, notadamente as "vítimas" Célia e Maiba.

 Contudo, em consulta ao Apolo verifiquei que tramitaram em desfavor dos 

réus duas Ações Penais (Código 28093 e 27180 – andamentos anexos), 

sendo que nesta última foram ouvidas diversas testemunhas a respeito 

dos fatos narrados nestes autos.

 Desse modo, como medida de celeridade e economia processual, 

determino que a Secretaria traslade cópia dos depoimentos das 

testemunhas da Ação Penal 27180 para estes autos, dando-se vista às 

partes por dez dias e, após, conclusos para julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51854 Nr: 12-43.2013.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silveli Vieira de Souza Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Vistos, etc.

Alterei o cálculo de fls. 308, pois a data-base para livramento condicional 

não se altera.

Vista ao Ministério Público sobre cálculos e benefícios (progressão 

regimental, livramento condicional e/ou comutação/indulto).
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62634 Nr: 1317-23.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcino Roman Pires, Ignacia Bruno Zabellos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Não sendo o caso de absolvição sumária, recebo a denúncia.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15/03/2018, às 

13h00min.

Requisitem-se o réu preso e as testemunhas policiais.

Intime-se a ré presa em prisão domiciliar para comparecimento, sob pena 

de revogação do benefício.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora da 

Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60030 Nr: 17-26.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Rodrigues Prudencio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Ante o exposto, aplico o entendimento pacífico do STJ quanto à forma de 

cálculo das remições e indefiro o pedido do Ministério Público.Elaborei 

nesta data novos cálculos de pena.O recuperando alcançará o requisito 

objetivo para progressão de regime em 18/02/2019.Ciência ao Ministério 

Público e Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63744 Nr: 223-06.2018.811.0077

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdCdEAeFdISdCPdSPdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 7º, III da Lei 12.016/09, defiro o 

pedido liminar para determinar:a) a suspensão dos efeitos da decisão que 

contraindicou o impetrante ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA na 

fase de investigação social;b) que a autoridade coatora PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DE EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO DO SISTEMA 

PENITENCIÁRIO DE MATO GROSSO-2017 faça figurar o impetrante na lista 

de INDICADOS na investigação social, prosseguindo nas demais etapas do 

certame, em igualdade com os demais candidatos, até ulterior decisão 

deste juízo.Determino a notificação da autoridade coatora a fim de que 

preste as informações que achar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias 

(art. 7º, I da Lei 12.016/09).Determino a ciência ao órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7º, II, da Lei 

12.016/09.Intime-se o IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO para ciência e cumprimento desta 

decisão.Intime-se o Ministério Público.Intime-se com urgência, pelo meio 

mais célere, inclusive e-mail.Considerando que os fatos narrados no 

Boletim de Ocorrência nº 2011.479537 têm natureza pessoal e envolvem a 

intimidade do impetrante e de terceiros alheios ao processo, determino que 

o feito tramite sob segredo de justiça (art. 189, III, do Código de Processo 

Civil).

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63506 Nr: 489-69.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MJCDL, MADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A ADVOGADA DO REQUERENTE DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "Vistos etc. Trata-se de ação de 

alimentos proposta por MYK JHONES CABRAL DE LIMA, devidamente 

representado por sua genitora MARIA ANGÉLICA DIAS ABRAL, em face 

de DIONE MARTINS DE LIMA O feito tramitou regularmente, sendo que em 

05/06/2017, as partes realizaram acordo nos autos da ação. Vieram-me 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Considerando que as 

partes compuseram acordo, mister sua homologação e posterior extinção 

da presente ação.Deste modo, tendo em vista a composição amigável da 

lide, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais, e, em consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, b, do 

CPC.Expeça-se alvará em nome da representante do requerente para a 

liberação dos valores depositados (fls. 138/140), mais acréscimos legais. 

Fixo, a título de honorários advocatícios, 02 (três) URH’s, à luz do trabalho 

que será realizado. Expeça-se a competente certidão.Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do provimento nº 42/2008-CGJ-MT, bem como a intimação das partes, nos 

termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT. Desde já, homologo a 

desistência do prazo recursal. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107756 Nr: 1268-72.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:MT/15.563, Carlos Melgar Nascimento - OAB:MT0017735

 INTIMAR OS ADVOGADOS DO RÉU DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO A 

SEGUIR TRANSCRITO: "Autos n.1268-72.2015.811.0102 Código n. 107756 

Vistos, etc. Em tempo, considerando que foi designada audiência para o 

dia 29/03/2018, e que tal data foi considerada ponto facultativo, conforme 

a Portaria nº 678/2017-PRES, ANTECIPO a solenidade agendada neste 

processo para o dia 22 de fevereiro de 2018 às 15h00min. CUMPRA-SE de 

acordo com a decisão à ref. 65. CIÊNCIA ao Ministério Público. EXPEÇA-SE 

o necessário. Vera/MT, 31 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito"
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 
 

 
PORTARIA Nº 21/2018-DF                                                         

Juiz Diretor: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que revoga o Provimento nº 
001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o serviço de Plantão Regional na 1ª Instância do 
Poder Judiciário de Mato Grosso; 

Considerando a edição do Provimento 17/2017-CM, que estabelece que o recesso forense no 
período de 20 de dezembro de 2017 a 6 de janeiro de 2018; 

Considerando que a Portaria nº 678/2017-PRES, estabelece pontos facultativos nos dias 12, 13 
e 14 de fevereiro, em razão das comemorações de Carnaval; 

Considerando o afastamento do servidor Antônio Carlos das Chagas a partir de 11/10/2017 a 
10/03/2018; 

Considerando o afastamento da servidora Urichelli Gorgete Souza Nicastro no período de 
08/02/2018 a 19/02/2018; 

Considerando o afastamento do servidor Cícero de Assis, no período de 25/01/2018 a 
02/03/2018; 

Considerando o afastamento do servidor Eriton Andrade da Silva, no período de 15/02/2018 a 
28/02/2018; 

Considerando o afastamento da servidora Patrícia Novaes Costa Dominguez, no período de 
15/01/2018 a 16/02/2018; 

Considerando o afastamento da servidora Aparecida Fátima Fraccari Canova, no período de 
06/11/2017 a 06/02/2018; 

Considerando o afastamento da servidora Lenair da Silveira, no período de 29/01/2018 a 
09/02/2018; 

Considerando o afastamento da servidora Nair Santos Rockemback, no período de 29/01/2018 
a 09/02/2018; 

Considerando o deferimento da permuta dos Magistrados Fernando Kendi Ishikawa e Giselda 
Regina Sobreira de Oliveira Andrade; 

Considerando que o Magistrado Rafael Siman Carvalho estará em usufruto de férias regulares 
em 02/02/2018 a 02/03/2018; 

Considerando que o Magistrado Jean Paulo Leão Rufino estará em usufruto de férias durante o 
período de 30/01/2018 a 09/02/2018; 

RESOLVE: 
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Art. 1º ALTERAR a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça 
desta Comarca, referente ao mês de FEVEREIRO/2018: 

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça 

01.02.18 Quinta-feira (Até 
às 12h) 

Maurício Alexandre 
Ribeiro 

Douglas Ferreira 
Corsini 

José Roberto Fregato 

01.02.18 Quinta-feira (A 
partir das 19h) 

Maurício Alexandre 
Ribeiro 

Dinoerce C. B. 
Henchen 

José Roberto Fregato 

02.02.18 Sexta-feira (Até 
às12h) 

Maurício Alexandre 
Ribeiro 

Dinoerce C. B. 
Henchen 

Manuel Eugênio Martins 

02.02.18 Sexta-feira (A 
partir das 19h) 

Giselda R. S. de 
Oliveira Andrade 

Neuride Antônia 
Nunes 

Manuel Eugênio Martins 

03.02.18 Sábado Giselda R. S. de 
Oliveira Andrade 

Neuride Antônia 
Nunes 

José Roberto Fregato 

04.02.18 Domingo Giselda R. S. de 
Oliveira Andrade 

Neuride Antônia 
Nunes 

José Roberto Fregato 

05.02.18 Segunda-feira 
(Até às 12h) 

Giselda R. S. de 
Oliveira Andrade 

Neuride Antônia 
Nunes 

Luiz Donizetti Rocha 

05.02.18 Segunda-feira (A 
partir das 19h) 

Fernando Kendi 
Ishikawa 

Maria A. S. Rissi Luiz Donizetti Rocha 

06.02.18 Terça-feira (Até 
às 12h) 

Fernando Kendi 
Ishikawa 

Maria A. S. Rissi Manuel Eugênio Martins 

06.02.18 Terça-feira (A 
partir das 19h) 

Fernando Kendi 
Ishikawa 

Ely Regina Maniezzo 
Pina 

Manuel Eugênio Martins 

07.02.18 Quarta-feira (Até 
às 12h) 

Fernando Kendi 
Ishikawa 

Ely Regina Maniezzo 
Pina 

José Roberto Fregato 

07.02.18 Quarta-feira (A 
partir das 19h) 

Fernando Kendi 
Ishikawa 

Franciele Mocci 
Gaiardoni 

José Roberto Fregato 

08.02.18 Quinta-feira (Até 
às 12h) 

Fernando Kendi 
Ishikawa 

Franciele Mocci 
Gaiardoni 

Luiz Donizetti Rocha 

08.02.18 Quinta-feira (A 
partir das 19h) 

Fernando Kendi 
Ishikawa 

Fernanda Stecca 
Cioni 

Luiz Donizetti Rocha 

09.02.18 Sexta-feira (Até 
às12h) 

Fernando Kendi 
Ishikawa 

Fernanda Stecca 
Cioni 

Manuel Eugênio Martins 

09.02.18 Sexta-feira (A 
partir das 19h) 

Fernando Kendi 
Ishikawa 

Rosimeire Spontam 
da Silva 

Manuel Eugênio Martins 

10.02.18 Sábado Fernando Kendi 
Ishikawa 

Rosimeire Spontam 
da Silva 

Luiz Donizetti Rocha 

11.02.18 Domingo Fernando Kendi 
Ishikawa 

Rosimeire Spontam 
da Silva 

Luiz Donizetti Rocha 

12.02.18 Segunda-feira 
(Ponto 

Fernando Kendi 
Ishikawa 

Rosimeire Spontam 
da Silva 

José Roberto Fregato 
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Facultativo) 

13.02.18 Terça-feira 
(Ponto 
Facultativo) 

Fernando Kendi 
Ishikawa 

Rosimeire Spontam 
da Silva 

Luiz Donizetti Rocha 

14.02.18 Quarta-feira 
(Ponto 
Facultativo) 

Fernando Kendi 
Ishikawa 

Rosimeire Spontam 
da Silva 

Manuel Eugênio Martins 

15.02.18 Quinta-feira (Até 
às 12h) 

Fernando Kendi 
Ishikawa 

Rosimeire Spontam 
da Silva 

José Roberto Fregato 

15.02.18 Quinta-feira (A 
partir das 19h) 

Giselda R. S. de 
Oliveira Andrade 

Lenair da Silveira José Roberto Fregato 

16.02.18 Sexta-feira (Até 
às12h) 

Giselda R. S. de 
Oliveira Andrade 

Lenair da Silveira Luiz Donizetti Rocha 

16.02.18 Sexta-feira (A 
partir das 19h) 

Jean Paulo Leão 
Rufino 

Antônia V. da Costa 
Nunis 

Luiz Donizetti Rocha 

17.02.18 Sábado Jean Paulo Leão 
Rufino 

Antônia V. da C. 
Nunis 

Manuel E. Martins 

18.02.18 Domingo Jean Paulo Leão 
Rufino 

Antônia V. da C. 
Nunis 

Manuel E. Martins 

19.02.18 Segunda-feira 
(Até às 12h) 

Jean Paulo Leão 
Rufino 

Antônia V. da Costa 
Nunis 

José Roberto Fregato 

19.02.18 Segunda-feira (A 
partir das 19h) 

Maurício Alexandre 
Ribeiro 

Maria A. C. Tibúrcio José Roberto Fregato 

20.02.18 Terça-feira (Até 
às 12h) 

Maurício Alexandre 
Ribeiro 

Maria A. C. Tibúrcio Manuel E. Martins 

20.02.18 Terça-feira (A 
partir das 19h) 

Maurício Alexandre 
Ribeiro 

Patrícia N. C. 
Dominguez 

Manuel E. Martins 

21.02.18 Quarta-feira (Até 
às 12h) 

Maurício Alexandre 
Ribeiro 

Patrícia N. C. 
Dominguez 

Luiz Donizetti Rocha 

21.02.18 Quarta-feira (A 
partir das 19h) 

Maurício Alexandre 
Ribeiro 

Flávia L. V. de A. 
Monguini 

Luiz Donizetti Rocha 

22.02.18 Quinta-feira (Até 
às 12h) 

Maurício Alexandre 
Ribeiro 

Flávia L. V. de A. 
Monguini 

Urichelli Gorgete Souza 

22.02.18 Quinta-feira (A 
partir das 19h) 

Maurício Alexandre 
Ribeiro 

Irene Celiane Luque Urichelli Gorgete Souza 

23.02.18 Sexta-feira (Até 
às12h) 

Maurício Alexandre 
Ribeiro 

Irene Celiane Luque Manuel E. Martins 

23.02.18 Sexta-feira (A 
partir das 19h) 

Maurício Alexandre 
Ribeiro 

Nair Santos 
Rockemback 

Manuel E. Martins 

24.02.18 Sábado Maurício Alexandre 
Ribeiro 

Nair Santos 
Rockemback 

Urichelli Gorgete Souza 

25.02.18 Domingo Maurício Alexandre Nair Santos Urichelli Gorgete Souza 

Disponibilizado - 19/02/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10200 Caderno de Anexos - 4 de 11



Ribeiro Rockemback 

26.02.18 Segunda-feira 
(Até às 12h) 

Maurício Alexandre 
Ribeiro 

Nair Santos 
Rockemback 

José Roberto Fregato 

26.02.18 Segunda-feira (A 
partir das 19h) 

Fernando Kendi 
Ishikawa 

Ana Maria 
Guimarães 

José Roberto Fregato 

27.02.18 Terça-feira (Até 
às 12h) 

Fernando Kendi 
Ishikawa 

Ana Maria 
Guimarães 

Luiz Donizetti Rocha 

27.02.18 Terça-feira (A 
partir das 19h) 

Fernando Kendi 
Ishikawa 

Rosângela Block 
Banazeski 

Luiz Donizetti Rocha 

28.02.18 Quarta-feira (Até 
às 12h) 

Fernando Kendi 
Ishikawa 

Rosângela Block 
Banazeski 

Urichelli Gorgete Souza 

28.02.18 Quarta-feira (A 
partir das 19h) 

Fernando Kendi 
Ishikawa 

Neuride Antônia 
Nunes 

Urichelli Gorgete Souza 

 

ENDEREÇOS E TELEFONES: 

Nome Comarca Vara Telefone 

Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285 

Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534 

Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740 

Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira 
Andrade 

Colíder 2ª Vara 6635411285 

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285 

Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469 

Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 

Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 

Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 

Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 

Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 

Franciele Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469 

Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469 

Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469 

Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469 

Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469 

Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469 
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Flávia Liziana Vacario de Aquino 
Monguini 

Colíder 1ª Vara 6692312469 

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469 

Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469 

Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469 

Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469 

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469 

Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469 

Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655 

Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040 

Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418 

José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883 

Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088 

Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à 
Subseção da OAB e às Autoridades Policiais. 

 

Colíder, 15 de fevereiro de 2018. 

 

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE APIACÁS 
 

 
ATA DO SORTEIO DOS VINTE E CINCO JURADOS E SUPLENTES QUE 
PARTICIPARÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINARIAS QUE 
REALIZAR-SE-ÃO ATÉ O DIA 31 de DEZEMBRO DE 2018 DO TRIBUNAL DO 
JÚRI DESTA COMARCA DE APIACÁS-MT. 
 
  
Aos 01/02/2018, às 15:30 horas, no Plenário do Tribunal do Júri desta Comarca de 
Apiacás/MT, onde se encontravam presentes o MMº. Juiz Substituto da Vara Única - 
Presidente do Tribunal do Júri - Dr.Tibério de Lucena Batista; o Promotor de Justiça - 
Dr. Danilo Cardoso Lima; e a advogada Dra. Ana Maria Fernandes de Andrade 
Vincenzi e comigo Assessor de Gabinete II, Elieser Leal Germano, ao final assinado, 
sendo feito o sorteio dos nomes dos vinte e cinco jurados na primeira sessão ordinária e 
vinte e cinco jurados na segunda sessão ordinária, bem como 10 suplentes para a 
primeira sessão ordinária e 10 suplentes para a segunda sessão ordinária, sendo os 
seguintes convocados:  
 
1º  CORPO DE JURADOS PARA A 1º SESSÃO ORDINÁRIA 
 
1. Thatiane Carvalho Brito 
2. Jéssica Azevedo 
3. Heber Gomes de Oliveira 
4. Adriana Aparecida Ribeiro 
5. Luciane Caetano Costa 
6. Alice Maria da Silva 
7. Diomar de Souza Santos 
8. Roniclei Francisco da Silva 
9. Natália de Oliveira Dusanoski 
10. Rafael Cáceres Cruz 
11. Jorgeane Correia de Souza 
12. Lurdes Pícoli 
13. Maria Gorete Bispo de Souza 
14. Luciana Paula Rech 
15. Osmar José Schlickmann 
16. Juliana Luiza Frank 
17. Fábio Germano 
18. Solangele Marli Horn 
19. Jane Maria da Silva 
20. Luan Luis Matos Zagli 
21. Florismar Alves da Conceição 
22. Fabrício de Mello Carmo 
23. Bernadete Medin 
24. Jocélia Obal 
25. Adalberto Falasca 
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2º CORPO DE JURADOS PARA A 2º SESSÃO ORDINÁRIA 
 
1. Aline Cristina Worns Ramos de Lima 
2. Claudia Macedo Soares 
3. Emanuele Hoissa Teixeira 
4. Fernando Bialeski 
5. Júlio Lopes Filho 
6. Marisa Espigares Benante 
7. Márcio Bocarde 
8. Roseli Gonçalves 
9. Derli Fernanda Carvalho Bottega 
10. Silvia Hoissa Dal Mollin 
11. Adrielle Mello 
12. Edimar Mesquita Soares 
13. Ed Carlos Grecco da Silva Cardoso 
14. Valdivino Benante 
15. Murillo Hildebrand 
16. Silmara Ribeiro de Oliveira 
17. José Carlos da Silva Nepomuceno 
18. Ednalva Lopes de Souza 
19. Elaine Ludwig da Silva 
20. Hudson Ramalho Lemes 
21. Flaudimir de Mello Carmo  
22. Aurea Cristina Carrion 
23. Márcia Lazzaro 
24. Romildo Fernandes Balieiro 
25. Antonia Aparecida Pigosso 
 
 
Neste ato, também, será realizado sorteio dos jurados suplentes que poderão compor a 
lista nas sessões de julgamento, se necessário for, concordando Excelentíssimo 
representante do Ministério Público e a Ilustre Representante da Ordem dos Advogados 
do Brasil. 
 
 
SUPLENTES DA 1º SESSÃO ORDINÁRIA 
 
1. Gislene Nunes Xavier da Silva 
2. Edvaldo Grecco Cardoso 
3. Simone Bialeski 
4. Anaelise Pellat 
5. Adnéia da Silva Leme 
6. Éber Gomes de Oliveira 
7. Rosangela de Medeiros Colodel 
8. Patrícia Sian 
9. Sandoval Silva Santos 
10. Ires Aparecida Constante da Silva 
 
SUPLENTES DA 2º SESSÃO ORDINÁRIA 
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1. Angélica Fernandes Nunes 
2. Rosimeire Ferronato 
3. Elias Balbino Martins 
4. Lilian Evangelista Rocha 
5. Katiana Alves Lucena 
6. Edemir Della Giustina 
7. Charles Baumgarten 
8. Marinete Guedes Feitosa 
9. Selma Matias Castro 
10. Valter Benante 
 
 
Em seguida foram colocados os nomes dos vinte e cinco jurados da primeira sessão 
ordinária e vinte e cinco jurados da segunda sessão ordinária, bem como os dez 
suplentes na urna, devidamente trancada, ficando as chaves em poder da MMº. Juiz 
Substituto Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca. Em seguida foi designado pelo 
MM. Juiz desta data até o dia 31 de dezembro de 2018 para a instalação das Sessões 
Ordinária e Extraordinária do Tribunal do Júri, onde serão submetidos a julgamento 
todos os processos que estão preparados até a data da instalação da Sessão.  
 
Outrossim, as listas serão alternadas, sendo que o primeiro corpo de jurados ficará 
responsável pela primeira Sessão de Julgamento, e a segunda lista responsável pela 
segunda Sessão aplicando-se as demais sessões à realizar-se. 
 
Os suplentes participarão de todas as Sessões de julgamento que realizar-se-á no ano de 
2018. 
 
Determino ainda a publicação da ata no Órgão Oficial e no átrio do Fórum. Deverá ser 
feito publicação de cada corpo de jurados nos meses acima citados, juntamente com os 
suplentes. 
 
Dada a palavra ao Ministério Público, nada requereu. 
 
Dada a palavra à representante da OAB/MT, nada requereu. 
   
Determino expedição do competente Edital e sua publicação no Órgão Oficial e no átrio 
do Fórum. E para constar, é lavrada esta ata que lida e achada conforme, vai 
devidamente assinada. Eu, Elieser Leal Germano, Assessor de Gabinete II, que digitei e 
fiz imprimir. 
 
 
Tibério de Lucena Batista  
Juiz Substituto, Presidente do Tribunal do Júri 
 
Danilo Cardoso Lima  
Promotor de Justiça 
 
Dra. Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi 
OAB/MT nº 4931-MT. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TAPURAH 
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL 
SUPERIOR REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE 
TAPURAH 

 
EDITAL N.º 002/2018/DF 

O Excelentíssimo Senhor Fabio Petengill, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Tapurah/MT, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Federal n.11.788/08, 

de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011 /PRES/TP, alterada pela Resolução n. 

020/2014/TP, 

RESOLVE, tornar pública as inscrições deferidas, a data, local e horário para realização da 

prova para o Processo Seletivo para contração de estagiários de nível Superior para Tapurah, 

mediante as condições estabelecidas no Edital 01/2017/DF, de 13 de dezembro de 2017, e 

procedimentos regidos pelo Edital n. 14/2012/GSCP, de 16.05.2012,   disponibilizado no 

DJE no dia 17 de maio de 2012, Edição n. 8.813. 

1- DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS   
 
Nome  RG Curso  
Dayane Santos de Oliveira  1802437-8 Administração  
Gessica Geandra Joana 
Pantalhão  

3004038-8 Administração  

Lucas Lazaretti  112996347-4 Direito  
Gabriel Ortiz Michels  2036301-0 Direito  
Matheus Felipe Lopes Riguetti  1595832-9 Administração  
Arthur Brum Gutz  718238 Tecnologia da Informação  
Cibele Julian Almeida Bonfim  2748341-0 Ciências Contábeis  
Otília de Souza Ribeiro  26786770 Direito  
José Augusto de Oliveira Dalla 
Costa  

2369592-7 Direito  

Leonardo Lisboa de Barros P. 
Lima  

2374514-2 Direito  

Gabriel Rosa de Oliveira  1802323-1 Administração  
Lucas Gomes da Silva  2379120-9 Tecnologia da Informação  
Johnathan Alves da Silva  1991541-1 Ciências Contábeis  
Vanessa Augusta Beal Pretto  1574349-7 Pedagogia  
Djully Polesso Gonçalves  273934-4 Pedagogia  

2- DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA PROVA  
 

Data: 25 de fevereiro de 2018.  
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Horário: Das 9h às 12h.  
Local: Escola Estadual Candido Portinari  
Endereço: Rua dos Angicos, 1602, bairro Cristo Rei, Tapurah/MT.  
 
Obs. O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de documento de 
identificação com foto, original e caneta esferográfica de tinta preta ou azul, com 
antecedência mínima de 30 minutos.  
 
Tapurah, 9 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
Fabio Petengill 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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